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1. Загальні положення
1.1. Центр колективного користування науковими обладнанням з
новітніх агротехнологій «Агропромисловий комплекс, лісове і садовопаркове господарство, ветеринарна медицина» (далі - Центр) створений у
Національному університеті біоресурсів і природокористування України
(далі - Університет) відповідно до наказу Міністерства освіти і науки
України від 12 квітня 2019 р. № 475 та діє з метою найбільш раціонального
використання унікальних та коштовних наукових приладів/обладнання
вітчизняного або імпортного виробництва, інших об’єктів дослідницької
інфраструктури (ботанічний сад, навчально-дослідні господарства,
навчально-науково-інноваційні центри, ветеринарна клініка тощо) в
інтересах наукової спільноти України, підвищення якості освітнього процесу,
надання послуг замовникам на договірній основі.
1.2. Співзасновниками Центру є Білоцерківський національний
аграрний університет, Дніпровський державний аграрно-економічний
університет, Сумський національний аграрний університет, Харківська
державна зооветеринарна академія.
1.3. Центр у своїй діяльності керується чинним законодавством
України, Статутом Університету, Колективним договором Університету,
Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами ректора, іншими
нормативними документами та цим Положенням.
1.4. Центр бере на себе зобов'язання забезпечити якісну та надійну
роботу наукового обладнання і приладів, його необхідне фахове
обслуговування, умови найкращого використання робочого часу в інтересах
наукової спільноти України, відсутність штучних обмежень у наданні послуг
іншим науковим установам і організаціям України.
1.5. Фінансування діяльності Центру здійснюється у межах видатків
загального і спеціального фонду державного бюджету та інших джерел, не
заборонених законодавством України.
1.6. Інформація про Центр (тип/марка наукового приладу/обладнання,
інший об’єкт дослідницької інфраструктури, що надається для колективного
користування, їх основні технічні характеристики та головні напрями
досліджень, які можна здійснити на такому обладнанні, контактні дані
оператора, порядок використання обладнання, надання послуг), розміщується
на веб-сторінці НУБіП України (https://nubip.edu.ua).
1.7. Місцезнаходження Центру: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15.

з
1.8.
Створення, реорганізація та ліквідація Центру проводиться на
підставі рішення Вченої ради Університету, яке уводиться в дію наказом
ректора.
2. Структура, головні завдання і організація роботи Центру
2.1. Центр є надбанням Міністерства освіти і науки України. Наукові
прилади та обладнання Центру перебувають на балансі Університету.
2.2. Центр входить до складу Університету як науковий підрозділ, має
власну назву.
Повна назва українською мовою Центр колективного користування
науковими обладнанням з новітніх агротехнологій «Агропромисловий
комплекс, лісове і садово-паркове господарство, ветеринарна медицина».
Скорочена назва - ЦКНО з новітніх агротехнологій.
Повна назва англійською мовою - Center for Collective Use of Scientific
Equipment from the newest agrotechnologies «Agroindustrial complex, Forestry
and Landscape-Park Management, Veterinary Medicine».
Абревіатура англійською мовою - CCSE from the newest
agrotechnologies.
Центр не є юридичною особою.
Центр може мати печатку, штампи, логотип, бланки з власним
найменуванням.
2.3. Головним завданням Центру є надання науковцям, здобувачам
вищої освіти та здобувачам наукових ступенів, закладам вищої освіти та
науковим установам України, іншим організаціям та установам можливості
проводити дослідження на наукових приладах/обладнанні сучасного рівня,
інших об’єктах дослідницької інфраструктури, які обслуговуються
кваліфікованим персоналом, здатним підтримувати обладнання у
високоякісному робочому стані та надавати консультативні, наукові та інші
послуги.
2.4. Основними завданнями Центру є:
- надання установою найсучасніших інструментів і послуг
(інформування, формалізований доступ, безоплатне або платне користування
приладами) для дослідників з різних галузей, таких, як агрономія,
ветеринарна медицина, біологія, біотехнологія, біоінженерія, аквакультура,
тваринництво, харчова інженерія тощо;
- сприяння реалізації державних цільових наукових і науковотехнічних програм та наукових (науково-технічних) проектів за визначеними
пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і науковотехнічних розробок;

використання наукових приладів і обладнання Центру, участі замовника у
виконанні міжнародних, вітчизняних наукових проектів (грантів, угод).
Послуги з використання наукового обладнання Центру для потреб
структурних підрозділів Університету та установ МОН України надаються
безкоштовно. Оператори приладів не забезпечують замовників витратними
матеріалами, реагентами, надання яких відшкодовується замовниками згідно
кошторисів витрат за відповідними науковими проектами або шляхом
укладання договору на проведення досліджень.
3.2. Директор у триденний термін розглядає заявку та приймає рішення
про її ухвалу, визначає графік роботи Центру та окремих наукових
приладів/обладнання, встановлює необхідну кількість робочих змін на
робочий день з урахуванням режиму роботи наукових підрозділів і потреб
вчених Університету у використанні наукових приладів/обладнання.
Використання часу роботи наукових приладів/обладнання/об’єкту
інфраструктури реєструється в робочих журналах. Перед початком роботи
замовник повинен попередньо узгодити з операторами обладнання,
відповідальними особами підготовчі етапи вимірювання (характеристики
зразків, витратних матеріалів, протоколи підготовки зразків), методи
вимірювання, графіки проведення робіт, форма подання результатів
випробувань.
3.3. Платні послуги з використання наукового обладнання / об’єктів
дослідницької інфраструктури Центру для потреб інших замовників
надаються згідно з чинним законодавством України.
3.4. За представлення результатів вимірювання / дослідження у вигляді
статей, тез, монографій, дисертацій, звітів, іншого інформаційного матеріалу
замовник має вказувати назву Центру, де проводилася робота, назву приладу
та іншу інформацію, необхідну для висвітлення методики досліджень.
Перший проректор
Начальник науково-дослідної частини
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1.1. Ібатуллін
В. В. Отченашко

Головний бухгалтер

Т. П. Кондрицька

Начальник планово-фінансового відділу НДЧ

В. М. Шостак

Начальник юридичного відділу

А. П. Бова
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ПОГОДЖЕНО співзасновниками Центру
Ректор Дніпровського державного
аграрно-економічного університету

А. С. Кобець

Ректор Білоцерківського націо
аграрного університету

А. С. Даниленко

