
ПОЛОЖЕННЯ 

про центр колективного користування науковими приладами/обладнанням «Спектрометричний 
центр елементного аналізу» при Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України 

1. Загальні положення 

1.1 Центр колективного користування приладами «Спектрометричний центр елементного аналізу» 
(«СЦЕА») створено при Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України (надалі НБС 
НАН України) відповідно до розпорядження Президії НАН України від 28.04.2004 р. №322 з метою 
найбільш раціонального використання унікального обладнання науковими установами та 
організаціями НАН України.  

1.2 НБС НАН України бере на себе зобов'язання забезпечити якісну та надійну роботу придбаного для 
ЦККП «СЦЕА») наукового обладнання і приладів, його поточне фахове обслуговування, умови 
найкращого використання робочого часу в інтересах наукової спільноти НАН України, а також надання 
відповідних аналітичних послуг іншим науковим установам і організаціям НАН України. Загальний 
контроль діяльності Центру здійснює заступник директора по науковій роботі.  

2. Структура центру, головні завдання і організація роботи Центру 

2.1 Центр є надбанням Національної академії наук України. Наукові прилади та обладнання ЦККП 
«СЦЕА» перебувають на балансі Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. 

2.2 Центр є науковим підрозділом НБС НАН України підпорядкованим безпосередньо дирекції НБС 
НАН України без надання статусу юридичної особи.  

2.3 Головними завданнями Центру є:  

 постановка методик та проведення елементного аналізу різних об’єктів біоти та 
абіогенних субстратів. 

 надання вченим НАН України можливості проводити дослідження за допомогою 
оптико-емісійного ІЗП-спектрометра. 

 надання консультативних послуг щодо проведення досліджень за допомогою 
сучасного ІЗП-спектрометра.  

 технічне забезпечення роботи обладнання та приладів Центру.  

2.4 Директор НБС НАН України своїм наказом призначає керівника та відповідний штат 
працівників Центру. Загальне керівництво роботою покладається на заступника директора 
з наукової роботи НБС НАН України. 

2.5 НБС НАН України звітує про роботу Центру перед Бюро Відділення загальної біології 
НАН України, а також перед Комісією з питань модернізації парку наукових приладів та 
обладнання НАН України. В загальному річному звіті НБС НАН України дані про роботу 
Центру подаються окремим розділом в паперовому та електронному вигляді до Президії 
НАН України, Бюро Відділення Загальної біології НАН України та до Комісії з питань 
модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України.  

3. Порядок надання послуг  

3.1 Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на 
науковому обладнанні Центру (далі - замовники), два рази на рік (до 15 січня і до 15) червня подають 
у письмовому вигляді до Бюро Відділення загальної біології НАН України свої заявки на кількість 
годин, строки та види досліджень, проведення яких потребує використання наукових приладів і 
обладнання Центру. У заявці зазначається наукова тематика за якою проводяться дослідження, опис 
типу зразків, що будуть аналізуватись, з зазначенням їх кількості та бажані терміни виконання робіт. 
Копія заявки подається також заступнику директора з наукової роботи НБС НАН України та 
керівнику ЦККП «СЦЕА» з метою планування роботи.  



 2

3.2 Бюро Відділення загальної біології НАН України за поданням директора НБС НАН України, при 
якому створено ЦККП «СЦЕА», затверджує загальний розподіл між замовниками робочого часу, 
відведеного для колективного користування науковим обладнанням Центру. 

3.3 Директор НБС НАН України своїм наказом визначає графік роботи Центру, встановлює 
співвідношення робочого часу Центру для всіх замовників. При роботі в одну зміну (8 годин робочого 
часу) відповідно до типового положення про Центр колективного користування науковими 
приладами/обладнанням НАН України та розпорядженням Президії НАН України від 28.04.2004 р. № 
322 для потреб НБС НАНУ, як базової наукової установи Центру, надається 3 години, 3 години 
надається для виконання замовлень інших наукових установ та організацій НАН України, 2 години 
може бути надано для платного використання обладнання Центру іншим установам, підприємствам та 
організаціям, які не перебувають у віданні НАН України, згідно з чинним законодавством. 

3.4 Використання часу роботи наукових приладів/обладнання реєструється в робочих журналах, 
форма заповнення яких встановлюється Комісією з питань модернізації парку наукових приладів та 
обладнання НАН України.  

3.5 НБС НАН України бере на себе усі витрати, пов’язані з використанням наукового обладнання, 
наданого ЦККП«СЦЕА» НАН України. Надання (відшкодування) витратних матеріалів забезпечується 
замовниками згідно разового циклу аналітичних робіт, включаючи пробо підготовку.  

3.6 Для замовників установ, які не підпорядковані НАН України, надається платне використання 
обладнання Центру згідно чинного законодавства України. Плата за витратні матеріали, необхідні для 
підготовки зразків та проведення елементного аналізу визначається із замовником на договірній 
основі.  

3.7 Організації та вчені, які беруть участь у роботі та користуються послугами ЦККП, зобов'язані:  
– дотримуватися Положення про ЦККП «СЦЕА»;  
– виконувати вимоги керівника ЦККП та уповноважених їм осіб з питань організації робіт та їх техніки 
безпеки;  
 – у публікаціях, в яких наводяться результати, що були отримані на приладах/обладнанні ЦККП 
«СЦЕА», посилатися на те, де і в який спосіб вони були здобуті та на загальному рівні дотримуватись 
авторських прав. 

4. Зміна базової наукової установи, закриття Центру 

4.1 У разі недотримання вимог даного Положення, неналежної організації роботи Центру по 
забезпеченню колективного користування його обладнанням для потреб науковців НАН України, або у 
разі виникнення інших форс-мажорних обставин Бюро відділення Загальної біології НАН України 
подає до Комісії з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України пропозиції 
щодо передачі закупленого для Центру обладнання іншій науковій установі НАН України з 
відповідною зміною назви Центру і місця його розташування.  


