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ЗАТВЕРДЖУЮ
заступник Голови Державної
України з питань безпечності
продуктівда захисту
А.О. Жук
2016 рік

ПЛАН РОБОТ
Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи
на 2017 рік
№ п/п

1

1

Назва питання

Термін
виконання

1. Законопроектна робота
Участь в законопроектній роботі за дорученням Голови Державної
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту Впродовж року
споживачів
2. Нормативно-правова робота
Участь у підготовці технічних регламентів, ветеринарно-санітарних вимог
та інших нормативно-правових документів (інструкцій, правил, стандартів
Впродовж року
тощо) за дорученням голови Держпродспоживслужби та директора
ДНДІЛДВСЕ

Відповідальні за
виконання

Директор,
заступники директора

Заступники директора,
завідувачі НД відділів

2

Розробити проект Інструкції щодо діагностики, профілактики та боротьби
з губчастоподібною енцефалопатією великої рогатої худоби

І-ІІ квартал

Заступники директора,
завідувачі НД відділів

3

Розробити проект Програми контролю та боротьби з губчастоподібною
енцефалопатією великої рогатої худоби з урахуванням заходів, необхідних
для отримання офіційного статусу щодо вказаного захворювання згідно з
офіційною класифікацією МЕБ

І-ІІ квартал

Заступники директора,
завідувачі НД відділів^

I
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Розробити
проект
ветеринарно-санітарних
вимог
до
суб'єктів
господарювання, які проводять діяльність з розведення, вирощування, ІІ-ІІІ квартал
утримання та/або обігу риби та інших гідробіонтів
3. Організаційні заходи
Участь у засіданнях колегії Держпродспоживслужби
Щоквартально
Організація та проведення виробничих нарад-семінарів із директорами
Щоквартально
РДЛВМ, за погодженням Держпродспоживслужби
Участь у засіданні Державної фармакологічної комісії ветеринарної
Щоквартально
медицини
Участь у формуванні та складанні Плану протиепізоотичних заходів по
Травень,
профілактиці основних заразних хвороб тварин в Україні на 2018 рік
грудень
Формування та затвердження державного замовлення на закупівлю
ветеринарних препаратів та витратних матеріалів для проведення
Січень
моніторингових досліджень залишків ветеринарних препаратів і
забруднювачів за кошти Державного бюджету України на 2017 рік
Участь у проведенні апробацій, комісійних випробувань нових
Впродовж року
діагностикумів, біопрепаратів
Організація та проведення всеукраїнського семінару з завідувачами хіміко
токсикологічними відділами РДЛВМ, МДЛВМ «Впровадження нових
методів визначення показників безпечності у харчових продуктах з
урахуванням міжнародних вимог та Держпродспоживслужби. Місце
проведення м.Київ ДНДІЛДВСЕ

III квартал

Підготовка інформаційного бюлетеня по інфекційних хворобах тварин, Щотижнево,
узагальнення найбільш значимих випадків
щомісячно
Опрацювання та узагальнення річних, квартальних, місячних планів та
Впродовж року
виконання планів роботи відділів ДНДІЛДВСЕ
Аналіз захворюваності тварин згідно звітності за формою №1-ВЕТ "Звіт
про заразні хвороби тварин" та повідомлень про заразні хвороби тварин

Щомісячно

Заступники директора,
завідувачі НД відділів

Директор
Директор,
заступники директора
Меженський А.О.
Неволько О.М.
завідувачі НД відділів
Новожицька Ю.М.
завідувачі НД відділів
і ювожицька rvj.ivi......
Неволько О.М.

Новожицька Ю.М.
Євтушенко Т.В.
завідувачі лабораторій
Свідерський B.C.
Прискока В. А.
Свідерський B.C.
фахівці НД відділів
Неволько О.М.
Свідерський B.C. »
фахівці НД відділу

11

Узагальнення та аналіз інформації щодо комплексної діагностики
туберкульозу ВРХ, що реагує на туберкулін та інформації про результати До 20 числа
бактеріологічних досліджень патматеріалу від ВРХ на туберкульоз по кожного місяця
областях України

12

Оформлення документів для митного оформлення зразків з референс
Впродовж року
лабораторії ЄС

13

Аналіз звітів роботи РДЛВМ за 2016 рік, опрацювання зведеного звіту та
надання до Держпродспоживслужби (по формах звітності):
- №2-Вет "Про роботу державних лабораторій ветеринарної медицини з
питань інфекційної патології за 2016 рік"
- №2-А-ВЕТ "Звіт про роботу державних лабораторій ветеринарної
медицини з питань діагностики захворювань незаразної патології та
досліджень сировини, продуктів тваринного походження, кормів тощо за
2016 рік"

14

До ЗО січня

До 20 січня

Неволько О.М.
Свідерський B.C.
фахівці НД відділу
Даценко Р.А.
Скороход С.В.
Новожицька Ю.М.
Неволько О.М.
Свідерський B.C.
фахівці НД відділу
Неволько О.М.
завідувачі НД відділів

До 06 лютого

Новожицька Ю.М.
завідувачі НД відділів

- №3-Вет "Про роботу державних лабораторій ветеринарної медицини,
про результати радіологічних досліджень об’єктів ветеринарного нагляду і
з цивільної оборони за 2016 рік"

До 06 лютого

Меженський А.О.
Прокопенко Т.О.

- №4-Вет "Про наявність та рух патогенних та непатогенних культур,
мікроорганізмів, токсинів та отрут тваринного та рослинного походження
за 2016 рік"

До 01 лютого

Неволько О.М.
завідувачі НД відділів

І квартал

Меженський А.О.
Київська Г.В.
завідувачі НД відділів

Опрацювання "Зведеного звіту про науково-технічну роботу ДНДІЛДВСЕ
за 2016 рік"

4

15

Опрацювання плану на 2017 рік та аналіз звітів РДЛВМ за 2016 рік по
виконанню лабораторно-діагностичних досліджень відповідно до:
"Програми контролю сальмонельозу птиці - курей-несучок в
птахогосподарствах України на 2014 - 2018 роки";
"Програми
контролю сальмонельозу птиці бройлерів в
птахогосподарствах України на 2014 - 2018 роки";
"Програми
контролю
сальмонельозу
племінної
птиці
в
птахогосподарствах України на 2014 - 2018 роки";
- "Програми контролю сальмонельозу індиків в птахогосподарствах
України на 2014 - 2018 роки" та надати до Держпродспоживслужби
зведений звіт по вище зазначеним дослідженням по Україні

16

Підготовка інформації щодо випадків сказу тварин для Європейського
Щоквартально
центру по контролю за сказом та Держпродспоживслужби

Неволько О.М.
Дрожже Ж.М.

Організація та проведення всеукраїнського семінару для завідувачів
вірусологічних відділів на тему: «Методи виявлення емерджентних
Вересень
інфекцій: АЧС та КЧС, нодулярний дерматит». Місце проведення м.Київ
Розробка, узгодження програми та проведення внутрішніх аудитів та
Впродовж року
проведення навчання персоналу ВЦ ДНДІЛДВСЕ

Неволько О.М.
Дрожже Ж.М.
фахівці відділу
Штокало Н.О.
фахівці відділу

17
18

Січень

Новожицька Ю.М.
Неволько О.М.
Гаркавенко Т.О.

19

Підготовка до переакредитації зі сторони НААУ з метою засвідчення
компетентності та затвердження сфери акредитації ВЦ ДНДІЛДВСЕ
відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006

III квартал

Штокало Н.О.
завідувачі НД відділів

20

Підготовка до первинної акредитації ДНДІЛДВСЕ як провайдера програм
перевірки кваліфікації на відповідність ISO/IEC 17043. Виконання
пунктів "Плану-проекту впровадження ISO/IEC 17043:2010.

І-ІІ квартал

Штокало Н.О.
завідувачі НД відділів

21

Участь у "Тренінгу по епізоотологічному нагляду за здоров'ям тварин на
основі оцінки ризиків"
від
Швейцарсько-Українського проекту
SAFOSO
«Створення системи контролю за безпечністю харчових Впродовж року
продуктів на основі оцінки ризиків у циклі виробництва та збуту
молочних продуктів в Україні»

Завідувачі та фахівці
НД відділів

*

і
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22

Проведення метрологічної атестації випробувального обладнання
вимірювальних лабораторій ДНДІЛДВСЕ. Оформлення документації за Впродовж року
результатами проведеної роботи

Домненко Л.М.
фахівці відділу

23

Проведення вимірювання показників факторів виробничого середовища
та трудового процесу
вимірювальних лабораторій ДНДІЛДВСЕ. Впродовж року
Оформлення документації за результатами проведеної роботи

Домненко Л.М.
фахівці відділу

24

Підготовка документації до розширення сфери акредитації по проведенню
вимірювань показників повітря, робочої зони відповідно до вимог ДСТУ
ISO/IEC 17025:2006

Домненко Л.М.
фахівці відділу

25

Аналіз результатів та архівування (в електронному вигляді) даних по
діагностичним та моніторинговим дослідженням ЕЕ ВРХ та скрепі овець у Впродовж року
розрізі областей

Ложкіна О.В.
фахівці НД відділу

26

Організація та проведення МПВ за програмою "ВЕТ-ТЕСТ" з питань
діагностики хвороб тварин інфекційної етіології та незаразної патології,
аналітичного методу дослідження кормів для продуктивних тварин та
мікроструктурного аналізу м ’ясопродукції та з визначення залишків Впродовж року
ветеринарних препаратів та забруднювачів в живих тваринах і
необроблених харчових продуктах та кормах тваринного походження,
визначення ЕМО

Новожицька Ю.М.
Неволько О.М.
завідувачі НД відділів

27

Організація та проведення семінар-наради з питань організації та аналізу
виконання Плану державного моніторингу залишків ветеринарних

28

Організація та проведення засідань Вченої ради ДНДІЛДВСЕ

29

Підготовка "Плану роботи Вченої ради на 2017 рік"

ЗО

Організація та проведення VI Науково-практичної конференції на тему:
"Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного
благополуччя і безпечності харчових продуктів" в рамках Міжнародного
форуму "Комплексне забезпечення лабораторій" LABCompLEX 2017

І-ІІІ квартал

III квартал
Впродовж року
Січень

Жовтень

Елущенко О. F.
фахівці відділу
Меженський А.О.
Київська Е.В.
Меженський А.О.
Київська Е.В.
Новожицька Ю.М.
Меженський А.О.

*

6

31

Проведення атестації наукових працівників інституту згідно наказу по
ДНДІЛДВСЕ

32

Підготовка та подача документів в МОН з метою включення ДНДІЛДВСЕ
до Державного реєстру наукових установ, які потребують підтримки Червень-липень
держави

33

34

35

1

2

3

4

Травень

Підготовка до друку та видання монографій, довідників, методичних
Впродовж року
рекомендацій, розроблених фахівцями інституту у 2016 році
Корегування та узагальнення планів роботи відділів ДНДІЛДВСЕ та
подання на затвердження плану роботи ДНДІЛДВСЕ на 2018 рік до
Грудень
Держпродспоживслужби
Організація та проведення одноденного семінару-наради із фахівцями
радіологічних відділів РДЛВМ на тему: "Організація роботи радіологічних
відділів РДЛВМ відповідно до вимог ДСТУ/ISO 17025". Місце проведення
м. Київ ДНДІЛДВСЕ

II квартал

4. Науково-технічна робота
Виконання ініціативної НДР "Розробка, вивчення і порівняння різних
методів і засобів діагностики, лікування та профілактики інфекційних та Впродовж року
паразитарних хвороб тварин", № держреєстрації 0109U001081
Виконання ініціативної НДР "Розробка, вивчення та порівняння різних
методів і засобів ветеринарно-санітарної оцінки і контролю якості та
Впродовж року
безпеки продукції тваринного і рослинного походження та кормів",
№ держреєстрації 0109U001082
Виконання ініціативної НДР "Розробка та впровадження комплексної
системи контролю епізоотичного стану в тваринництві, птахівництві та
Впродовж року
рибництві", № держреєстрації 0109U001083
Виконання ініціативної НДР "Вивчення етіології та поширення, розробка
та вдосконалення методів і засобів діагностики, лікування та профілактики
Впродовж року
інфекційних, паразитарних та незаразних хвороб коней",
№
держреєстрації 0109U001084

Меженський А.О.
Київська Г.В.
Київська Г.В.
Меженський А.О
Київська Г.В.
Заступники директора,
завідувачі НД відділів

Меженський АО.
Прокопенко Т.О.

Меженський А.О.
завідувачі НД відділів

Меженський А.О.
завідувачі НД відділів
Меженський А.О.
Прискока В. А.
завідувачі НД відділів
Меженський А.О.
завідувачі НД відділів»

і

7

Участь в міжнародних раундах МПВ з визначення антитіл проти сказу,
методів діагностики грипу та ньюкаслської хвороби птиці, АЧС, КЧС, Впродовж року
ящуру, сказу, лейкозу, лептоспірозу

Неволько О.М.
фахівці НД відділів

6

Написання
методичних
рекомендацій
"Виявлення
нуклеотидної
Впродовж року
послідовності (секвенуванню) ДНК вірусу африканської чуми свиней"

Неволько О.М.
Марущак J1.B.
Сапачова М.А.
Сушко М.І.

7

Розробляти та оцінювати методи досліджень відповідно до вимог ЄС
657/2002 згідно затвердженого плану проведення оцінки придатності та Впродовж року
показників згідно директиви ЄС 98/83

Новожицька Ю.М.
Євтушенко Т.В.
завідувачі
лабораторіями

8

Написання методичних рекомендацій "Визначення фосфорорганічних
пестицидів у воді методом газової хроматографії"

До 01 жовтня

9

Написання
методичних рекомендацій
"Визначення хлорнітрилів,
хлорацетанілідів, динітроаналінів у воді методом газової хроматографії"

До 01 жовтня

10

Написання методичних рекомендацій "Визначення ерукової кислоти в
шроті соняшниковому методом газової хроматографії"

До 01 жовтня

11

Написання методичних рекомендацій "Визначення ізоніазіду в сироватці
крові сільськогосподарських тварин методом РХ/МС/МС"

До 01 жовтня

12

Написання
методичних
рекомендацій
"Одночасне
визначення
мікотоксинів зеараленону, деоксиніваленолу, афлатоксину B l,
Т-2
токсину методом тонкошарової хроматографії"

5

До 01 жовтня

Новожицька Ю.М.
Євтушенко Т.В.
Омельчун Ю.А.
Новожицька Ю.М.
Євтушенко Т.В.
Омельчун Ю.А.
Новожицька Ю.М.
Євтушенко Т.В.
Омельчун Ю.А.
Новожицька Ю.М.
Іванова О.В.
Лінійчук Н.В.
Мурдугов О.М.
Новожицька Ю.М.
Камінська О.В.
Фесенко Ю.В.
Третьякова І.В.

8

13

Розробка та оформлення Гі. іентів на корисну модель по одночасному
визначенню 50 пестицидів та поліхлорованих біфенілів методом газової
хроматографії в сировині та продуктах тваринного та рослинного

До 01 жовтня

Новожицька Ю.М.
Євтушенко Т.В.
Омельчун Ю.А.

До 01 жовтня

Новожицька Ю.М.
Євтушенко Т.В.
Омельчун Ю.А.

До 01 жовтня

Новожицька Ю.М.
Євтушенко Т.В.
Кішик Т.М.
Чедрик Ю.Ф.
Кронглевська О.Г.

До 01 жовтня

Новожицька Ю.М.
Євтушенко Т.В.
Ложкіна О.В.
Куцан О.І.
Гаркавенко Т.О.
Литвиненко О.П.

походження

14

15

16

17
18

Написання методичних рекомендацій "Одночасне визначення 50
пестицидів та поліхлорованих біфенілів методом газової хроматографії в
сировині та продуктах тваринного та рослинного походження"

Написання методичних вказівок "Визначення нітратів та нітритів в
харчовій продукції"

Написати методичні рекомендації "Правила відбору зразків підмору
бджіл, рослинного матеріалу, продукції бджільництва та пересилання їх
для лабораторного дослідження"

Участь у міжнародних раундах МПВ за програмою FAPAS з визначення
залишкових
кількостей
пестицидів,
фізико-хімічних
показників, Впродовж року
токсичних елементів, мікотоксинів, ветеринарних препаратів
Діагностична робота
дослідження сировини, продуктів тваринного і рослинного походження та
кормів, які надходять на територію України або виробляються в Україні Впродовж року
та експортуються;
діагностичні дослідження патологічного біоматеріалу, кормів з метою
виявлення компонентів тваринного походження аналітичним методом, що
Впродовж року
надходить за направленнями ДЛВМ та фахівців ветеринарної медицини
господарств;
дослідження патматеріалів на токсикологічні, фізико-хімічні, біохімічні,
Впродовж року
мікологічні показники;

Завідувачі та фахівці
НД відділів

Завідувачі та фахівці
НД відділів

Завідувачі НД відділів
■ ---------------------------------------------------------- зг

Євтушенко Т.В.
фахівці НД відділу

9

дослідження матеріалу, що надходить за направленнями державних
лабораторій ветеринарної медицини та фахівців ветеринарної медицини
Впродовж року
господарств для діагностичних захворювань незаразної патології, отруєнь
тварин;
проведення лабораторних досліджень біоматеріалу від тварин, що
Впродовж року
імпортуються на територію України;

Завідувачі та фахівці
НД відділів

проведення арбітражних досліджень на інфекційні хвороби біоматеріалу,
Впродовж року
харчової продукції, кормів, води, тощо надісланого з областей України;

Завідувачі та фахівці
НД відділів

дослідження сировини, кормів та продуктів харчування на визначення
ГМО та видової приналежності (ДНК тваринного походження: ВРХ, Впродовж року
свиней, курей, коней);

Гайдей О.С.
фахівці НД відділу

патоморфологічні дослідження патологічного/біологічного
кормів,
комбікормів,
кормових
добавок,
м'ясної
напівфабрикатів та готової продукції з м'ясної сировини;

Ложкіна О.В.
фахівці НД відділу

матеріалу,
сировини, Впродовж року

проводення досліджень патматеріалу від диких та домашніх свиней на
КЧС, АЧС та інших хвороб тварин з областей України згідно "Плану
протиепізоотичних заходів по профілактиці основних заразних хвороб І та IV квартал
тварин
в
Україні
у
2017
році",
наказів,
розпоряджень
Держпродспоживслужби

1

2

1

5. Виставкова діяльність
Участь ДНДІЛДВСЕ у XXIX Міжнародній агропромисловій виставці
"А гро-2017"
Участь ДНДІЛДВСЕ у Міжнародному форумі «Комплексне забезпечення
лабораторій» LABCompLEX 2017

Червень

Жовтень

6. Міжнародна діяльність
Організація та оформлення необхідних документів на участь у
міжнародних міжлабораторних раундах професійного тестування FAPAS Впродовж року
(FAPAS, FEPAS, GEMMA), EURL з визначення ГМО

Євтушенко Т.В.
фахівці НД відділу

Неволько О.М.
фахівці НД відділів

Директор,
заступники директора
Директор,
заступники директора,
завідувачі відділів

Штокало Н.О.
• • • *
завідувачі НД відділів
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2

3

Євтушенко Т.В.
Ознайомчі візити до National Food and Veterinary Risk Assessment Institute з
Впродовж року завідувачі лабораторій,
навчальною метою по проекту Twinning
фахівці відділу
Участь у науковому проекті в рамках проекту Агенства зменшення
біологічної загрози (АЗЗ) "Аналіз ризиків, повязаних з окремими особливо
Неволько О.М.
Впродовж року
небезпечними патогенами, що можливо переносяться перелітними
фахівці НД відділів
птахами в Україні"

4

Участь у науковому проекті з інститутом ім. Лефлера "Посилення
українських потужностей з біозахисту у безпечному поводженні зі
Впродовж року
збудниками, розповсюдження яких є критичними, таких як сап, бруцельоз,
АЧС та вірус конго-кримської геморагічної лихоманки в Україні"

Неволько О.М.
фахівці НД відділів

5

Участь у науковому гранті в рамках проекту Агенства зменшення
біологічної загрози (АЗЗ) "Аналіз загрози поширення АЧС та КЧС в Впродовж року
популяції диких кабанів в Україні"

Неволько О.М.
фахівці НД відділів

6

1
2
3
4
5

Участь у міжнародному (ЕК) проекті "MediLabSecure" по контролю за
трансмісивними хворобами тварин басейну Чорного та Середземного
морів
7. Взаємодія з регіонами
Надання методичної допомоги:
директорам та фахівцям РДЛВМ з питань організації роботи лабораторії
відповідно до вимог, положень тощо
фахівцям Харківського філіалу ДНДІЛДВСЕ з питань визначення
мікотоксинів
фахівцям Сумського філіалу ДНДІЛДВСЕ з визначення пестицидів
фахівцям Одеського філіалу ДНДІЛДВСЕ з визначення токсичних
елементів
лікарям
паразитологам
Лисичанської
міжрайонної
ДЛВМ
та
Маріупольської міської ДЛВМ

Впродовж року

Неволько О.М.
фахівці НД відділів

Впродовж року Директор, заступники
згідно графіку директора, фахівці НДВ
III - IV квартал

Камінська О.В.

II квартал

Омельчун Ю.А.

II- III квартал

Шуляк С.В.

II - III квартал

Литвиненко О.П.
фахівці НД відділу
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6

1
2
3

4

5

1

фахівцям патоморфологічного відділу Одеського філіалу ДНДІЛДВСЕ з
питань організації приймання та реєстрації патологічного/біологічного
матеріалу та проведення патоморфологічних досліджень
Проведення стажувань:
лікарів ветмедицини вірусологів РДЛВМ: Дніпропетровської, Запорізької,
Житомирської та Тернопільської областей на базі ДНДІЛДВСЕ
фахівців Дніпропетровської, Івано-Франківської та Хмельницької РДЛВМ
з питань визначення ГМО
лікарів-серологів Дніпропетровської, Черкаської РДЛВМ, Лисичанської
міжрайонної ДЛВМ та Маріупольської міської ДЛВМ

II квартал

III квартал
II квартал
Травень

фахівців бактеріологічних віддів РДЛВМ з питань лабораторної
діагностики захворювань бактеріальної етіології по мірі надходження
II та IV квартал
заявок з лабораторій на базі лабораторії діагностики захворювань
бактеріальної етіології бактеріологічного НДВ ДНДІЛДВСЕ
лікарів ветмедицини бактеріологів/мікробіологів РДЛВМ по дослідженню
харчових продуктів, сировини тваринного походження, кормів на
II та IV квартал
мікробіологічні показники на базі лабораторії мікробіологічного
дослідження харчової продукції бактеріологічного НДВ ДНДІЛДВСЕ
8. Моніторинг та контроль виконання
Проведення досліджень згідно з Планом державного моніторингу
залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і Впродовж року
необроблених харчових продуктах тваринного походження

Ложкіна О.В.
фахівці НД відділу
Дрожже Ж.М.
фахівці НД відділу
Гайдей О.С.
Усаченко Н.В.
Алєксеєва Г.Б.
фахівці НД відділу
Гаркавенко Т.О.
фахівці НД відділу

Гаркавенко Т.О.
фахівці НД відділу

Новожицька Ю.М.
Євтушенко Т.В.
Глущенко О. Г.

2

Проведення моніторингових досліджень на ГЕ ВРХ та скрепі ДРХ (наказ
Впродовж року
ДКВМУ від 04.09.2008 р. №180)

Ложкіна О.В.
фахівці НД відділу

3

Проведення моніторингових досліджень інфекційних хвороб тварин та
птиці згідно державних планів моніторингу, наказів та розпоряджень Впродовж року
Головного державного інспектора ветеринарної медицини України

Завідувачі та фахівці
НД відділів

4

Проведення моніторингових досліджень на АЧС, КЧС та грип птиці
згідно з Планом протиепізоотичних заходів по профілактиці основних Впродовж року
заразних хвороб тварин в Україні у 2017 році

Сапачова М.А.
k
фахівці НД відділів

12

)

5

Проведення досліджень згідно з "Програмою контролю сальмонельозу
Впродовж року
птиці - курей-несучок в птахогосподарствах України на 2014 - 2018

Гаркавенко Т.О.
фахівці НД відділу

Примітка: \ План роботи Державного науково-дослідного інституту з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи складений на основі
планів роботи відділів на 2017 рік та епізоотичної ситуації в Україні, яка
склалася на даний час.
2. В залежності від епізоотичної ситуації місце (область, район) і час
проведення запланованої роботи можуть змінюватись.
3. За дорученням Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів можливе виконання фахівцям
інстититу і інших робіт, не внесених в план.
В.о. директора державного науково-дослідного інституту з
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

/ Ю.М. Новожицька

*

