
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

13 січня 2022 р. № 23

Про заключені у 2021 році 
Угоди з роботодавцями 
структурними підрозділами і
науково -  педагогічними працівниками факультету

1. За безпосередню участь у підготовці і заключенні внутрішньодержавних 
угод з роботодавцями, що підтверджують тісний зв’язок факультету з ринком 
праці лікарів ветеринарної медицини в Україні, оголосити подяку:

§1
Засєкіну Дмитру Адамовичу, Деркачу Сергію Степановичу, Жуку 

Юрію Васильовичу, Савчуку Тарасу Любомировичу, Кучерук Марії 
Дмитрівні, Якубчак Ользі Миколаївні -  за підготовку «Меморандуму про 
співпрацю між Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів і Національним університетом біоресурсів і 
природокористування України», № 201 від 19.11.2021 р.

§2
Соломону В’ячеславу Віталійовичу за підготовку і укладання ряду 

договорів факультету з:
Державним науково -  дослідним інститутом з лабораторної діагностики та 
ветеринарно -  санітарної експертизи. Договір №221 від ЗО грудня 2021 р. Термін дії -  
до 30 грудня 2026 р.
ФОП Новіков О.В. (щодо створення науково -  популярного центру Наука 3.0 
«Зоопарк під мікроскопом». Договір №148 від 26 липня 2021 р. Термін дії -  до 31 
грудня 2025 р.
КП «Центр стерилізації та адопції тварин». Договір №181 від 29 вересня 2021 р. 
Термін д ії-д о  31.12.2026 р.
Товариством з обмеженою відповідальністю «НАНО ФРЕШ». Договір №91 від 28 
квітня 2021 р. Термін -  до 31 грудня 2025 р.
Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРБІОЕКОЛОГІЯ». Договір №68 від 
18 березня 2021 р. Термін дії -  до 30 грудня 2025 р.

- Державним підприємством «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ» (ДП МА 
«БОРИСПІЛЬ»). Договір № 35 /-14/87 -  005/75 (на надання послуг). Термін дії -  до 
31 грудня 2021 р.
Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРБІОЕКОЛОЕІЯ». Договір на 
надання послуг №83/60 від 18 березня 2021 р.Термін дії -  до 31 грудня 2021 р.

Виконавець: декан факультету ветеринарної медицини Микола ЦВІЛІХОВСЬКИЙ
Тел.: 044-527-82-31



Деркачу Сергію Степановичу, Жуку Юрію Васильовичу, Мельнику 
Володимиру Васильовичу, Савчуку Тарасу Любомировичу за підготовку і 
укладення договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Алден -  Вет». 
договір №187 від 18.10.2021 р. Термін д ії-д о  31 грудня 2026 року.

§4
Мельнику Олегу Петровичу за підготовку і укладання угоди про взаємне 

співробітництво від 21 липня 2021 р. з Товариством з обмеженою 
відповідальністю «ЗООПАРК «12 МІСЯЦІВ». Термін дії -  до 31 грудня 2026 р.

2. За можливості фінансового стимулювання впродовж 2022 р. вийти з 
ініціативою до керівництва університету про преміювання вказаних у п. 1, §§ 1 -4  
цього розпорядження співробітників.

3. Довести це розпорядження до всіх структурних підрозділів факультету.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

§3

Декан факультету 
ветеринарної медицини Микола ЦВІЛІХОВСЬКИЙ

Виконавець: декан факультету ветеринарної медицини Микола ЦВІЛІХОВСЬКИЙ
Тел.: 044-527-82-31


