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жовтня 1909 р. в Миколаєві вперше відкрили
діагностичний бактеріологічний кабінет. Ініціатором відкриття цього кабінету і його незмінним завідувачем до 1923 р. був ветеринарний лікар
А. А. Міцкевич. Спочатку в штаті діагностичного кабінету, окрім завідувача, був лише один службовець.
А вже в 1937 р. Миколаївську міжрайонну ветеринарно-бактеріологічну лабораторію було перетворено
на обласну. Першим директором цього новоствореного
закладу працював ветеринарний лікар С. В. Беляєв.
Відразу після закінчення Другої світової війни,
у 1945 р., Миколаївська обласна ветеринарна лабораторія мала 5 відділів, в яких працювало 6 ветеринарних лікарів і 5 лаборантів.
З 2005 р. Миколаївську регіональну державну лабораторію Держпродспоживслужби очолює Малай Віктор Іванович та незмінні помічниці, професіонали
своєї справи: заступник директора з якості Даценко
Світлана Миколаївна та заступник директора, завідувачка радіологічним відділом Чорній Тетяна
Людвигівна.
Миколаївська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби є державною установою
з багаторічним досвідом роботи в області з питань лабораторної діагностики хвороб тварин, оцінки якості
та безпеки продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, зокрема, сировини, продуктів
та харчових продуктів, кормів тваринного і рослинного походження, кормових добавок, води, ґрунтів,
а також організації ветеринарної лабораторної справи
в області.
Основними напрямами роботи Миколаївської обласної державної лабораторії ветеринарної медицини
є виконання хіміко-токсикологічних, фізико-хімічних,
мікробіологічних, радіологічних, діагностичних, генетично-молекулярних, моніторингових та арбітражних
досліджень.
У структурі Миколаївської регіональної державній лабораторії Держпродспоживслужби 12 відділів
та 17 лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи
м. Миколаїва, загальна чисельність колективу складає
199 чоловік. 36 співробітників лабораторії закінчили
факультети ветеринарної медицини та економічний
Одеського державного аграрного університету, 3 лікаря
мають відзнаку.
Отримавши чудову освіту, присвятили своє життя
улюбленій професії. Деякі фахівці постійно працюють на своїх місцях понад 20 та 30 років, і цей досвід та
знання випливають у великий професіоналізм наших
співробітників.
Спеціалісти постійно працюють над підвищенням
професійного рівня, беруть участь в міжнародних конференціях, семінарах, проходять стажування та підвищення курсів кваліфікації. В лабораторії працюють
спеціалісти з вищою освітою, магістри та кандидати ветеринарних наук.

Постійно відбувається удосконалення лабораторної
роботи через впровадження нових методик та освоєння
більш чутливого обладнання.
Також фахівці Миколаївської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини тримали під
контролем епізоотичну ситуацію в тваринницьких господарствах Миколаївської області через постійну взаємодію зі спеціалістами господарств районів.
На базі Миколаївської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини створена Випробувальна лабораторія, яка акредитована
НААУ (Національне агентство з акредитації України) відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC
17025:2006 у сфері визначення органолептичних, фізико-хімічних, біохімічних, хіміко-токсикологічних,
радіологічних, мікробіологічних, мікологічних, імуноферментних, імунологічних, вірусологічних, гістологічних та паразитологічних показників зразків харчової
продукції, сировини тваринного та рослинного походження кормів, показників навколишнього середовища та патологічного матеріалу.
У закладі випробовують: м’ясо та м’ясопродукти,
рибу та рибопродукти, консерви рибні, яйця та продукти їх переробки, консерви м’ясні та м’ясо-рослинні,
молоко та молочну продукцію, консерви молочні, мед
та продукти бджільництва, казеїн харчовий, хлібобулочні та борошно, круп’яні та макаронні вироби, цукор та кондитерські вироби, горіхи, плодоовочеву
продукцію, чай, каву, олію рослинну, жири тваринного та рослинного походження, напої, воду, спеції,
прянощі, харчові концентрати, зерно та зернобобові,
корми, комбікорми, премікси, шроти з визначенням
показників якості та безпеки; проводять діагностичні
дослідження біо- та патологічного матеріалу небезпечних захворювань тварин.

Фахівці лабораторії — випускники ОДАУ. Зліва направо:
Т. Л. Чорній, А. М. Крамаренко, дир. лаб. В. І. Малай,
І. М. Лєжнєва, В. С. Журбенко, С. В. Кушнір, Н. В. Кульчицька;
другий ряд: В. К. Житкова, С. М. Даценко, О. О. Стець,
Т. В. Фірсова; третій ряд: О. О. Бесараб, Л. А. Кондрашова,
А. В. Зелена, Т. В. Дудник, М. М. Шпрайдун; четвертий ряд:
О. В. Іванцова, І. М. Іванцов
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