
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

_____ 10 січня 2022 р._____________________________________________№ 12______
Про результати оновлення
матеріально-технічної бази факультету в 2022 році

1. За знаходження шляхів щодо оновлення матеріально-технічної бази факультету 
ветеринарної медицини в 2021 році оголосити подяку

§1
Колективу співробітників ННВ Клінічного центру «Ветмедсервіс» та особисто 

його завідувачу, доценту Соломону В’ячеславу Віталійовичу за розбудову клініки, 
придбання приладів, обладнання, інструментів та засобів за рахунок коштів держбюджету 
на суму 424 тис. гри. і залучення коштів від партнерів на суму
1 млн. 411 тис. грн.

§2
Завідувачу кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. 

В.Г. Касьяненка, професору Мельнику Олегу Петровичу за оприбуткування експонатів 
музею анатомії на загальну суму 1 млн. 071 тис. грн.

§3

Завідувачу кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад.
М.Ф. Гул ого Томчуку Віктору Анатолійовичу за оприбуткування матеріальних цінностей 
по кафедрі на суму 252 тис. грн.

§4
Завідувачу кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення 

тварин, доценту Вальчуку Олександру Анатолійовичу за оприбуткування матеріальних 
цінностей по кафедрі на загальну суму 230,6 тис. грн.

§5
Завідувачу кафедри терапії і клінічної діагностики Грушанській Наталії 

Геннадіївні за оприбуткування матеріальних цінностей по кафедрі на суму 126 тис.грн.

§6
Заступникам декана, доцентам Данілову Василю Бенедиктовичу, Деркачу 

Сергію Степановичу, Жуку Юрію Васильовичу, Мельнику Володимиру Васильовичу, 
Савчуку Тарасу Любомировичу, асистенту кафедри акушерства, гінекології та 
біотехнології відтворення тварин Масаловичу Юрію Степановичу, старшому 
викладачеві кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого Журенку 
Віталію Васильовичу комендантам навчальних корпусів № 12 і № 12а Саєнко 
Людмилі Петрівні, Дейнеко Ользі Михайлівні, завідувачу гуртожитку № 6 Фещенко 
Тетяні Олегівні за організацію і проведення у 2021 році комплексу робіт у навчальних 
корпусах № 12 і № 12а, та гуртожитку № 6, де проживають студенти факультету, на 
загальну суму понад 853 тис. грн.



Колективам структурних підрозділів факультету, що залучили в 2021 році реальні 
позабюджетні кошти у сумі від 400 тис. гри. і до понад 2,7 мли. грн. на розбудову 
факультету, а саме:

1. ННВ Клінічний центр «Ветмедсервіс» -  2 млн. 705 тис. грн.
2. Кафедра анатомії, гістології і патоморфології тварин

ім. акад. В.Г. Касьяненка -  1 млн. 235 тис. грн.
3. НДІ здоров’я тварин -  964 тис. грн.
4. Деканат факультету ветеринарної медицини -  853 тис. грн.
5. Кафедра акушерства, гінекології та

біотехнології відтворення тварин -  509 тис. грн.
6. Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад.

М.Ф. Гулого — 465 тис. грн.
7. Кафедра терапії і клінічної діагностики -  412 тис. грн.

2. За можливості фінансового стимулювання впродовж 2021 р. за рахунок коштів 
спецфонду вийти з ініціативою до керівництва університету про преміювання вказаних у §§ 
1-8, п. 1 цього розпорядження співробітників.

3. Довести це розпорядження до всіх структурних підрозділів факультету.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

§7

Декан факультету 
ветеринарної медицини Микола ЦВІЛІХОВСЬКИЙ

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


