Дніпропетровська
Державна регіональна лабораторія
ветеринарної медицини
пр Кірова 48, м. Дніпропетровськ
Інформаційна довідка
План технічної допомоги - Меморандум щодо надання технічної допомоги визначеним реципієнтам
Державного комітету ветеринарної медицини України та Національної академії аграрних наук України.
Реєстраційна картка #2225-04 від 21.05.2012.

Донор – Агентство зменшення загроз МО США
Бенефіціар/Виконавчий орган - Державний комітет ветеринарної медицини України (наразі – Державна
ветеринарна та фітосанітарна служба України)

Ресіпієнт – Дніпропетровська Державна регіональна лабораторія ветеринарної медицини
Адреса: пр Кірова, 48, м. Дніпропетровськ
Контактна особа: Малімон Олександр Григорович, Директор лабораторії

Підрядник – Інтегруючий підрядник: компанія «Блек енд Вітч Спешиал Проджект Корп». Українські
підрядні організації: Проектно-Технічной центр (проектування) та «Медіамакс» (будівельні роботи та
постачання обладнання).

Авторський нагляд – Проектно-Технічний центр, Мутилін Сергій Володимирович
Технічний нагляд – Граніч Георгій Петрович
Експертна перевірка дизайну – Ескізний проект був погоджений Центральною режимною комісією
Міністерства охорони здоров’я України 27 березня 2012 року. Робочий проект затверджений Наказом
Директора Дніпропетровської ДРЛВМ 21 червня 2013.

Дозвіл на будівництво - Декларація на початок будівельних робіт була підписана Директором
Дніпропетровської Державної регіональної лабораторії ветеринарної медицини (Малімоном О.Г.) та
зареєстрована в інспекції ДАБК (Державна Архітектурна Будівельна інспекція у Дніпропетровській області)
19 липня 2012 року.

Готовність до експлуатації - Декларація готовності об’єкту до експлуатації була надана Директору
Дніпропетровської державної регіональної лабораторії ветеринарної медицини на підпис та подачу в
Держбудінспекцю. Ветеринарна робоча група провела інспекцію 23 травня 2013 року. Компанія «Блек енд
Вітч» отримала зауваження та направила відповідь 07 липня 2013 року.

Акт прийому-передачі та Меморандум взаєморозуміння – Акт прийому-передачі та був підписаний
17 квітня 2013 року.

Дозвіл на роботу із ПП (пріоритетними патогенами) – Отримання дозволу триває.
Сертифікація/ атестація лабораторії – Атестація буде проведена після отримання дозволу на
роботу з патогенами
Обсяг інвестицій уряду США – Загальна вартість лабораторії: 1 810 547,73 доларів США (1 298 805,19
доларів США – проект будівництво; 511 742,54 доларів США – обладнання та меблі)

