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1. Загальнi положення

1.1. Ще rrоложення визначае ocHoBHi завдiшня, функцii, права i вiдповiдальнiсть

кчrнатно-випробувальноi лабораторii (станцii) науково-дослiдноi частини (надалi

Лабораторiя), а також взаемовiдносини з iншими струкlурЕими пiдроздiлал,rи }тriверситету.
1.2. Лабораторiя е струкryрним пiдроздiлом Еауково-дослiдноi частини ,Щержавного

вищогО навчаJIьногО закладУ <d(риворiзькиЙ нацiональниЙ унiверситет> (лалi Унiверситет) i
у своiй дiяrьностi керуеться: чинним з.жонодавством УкраiЪи, зокрома Констиryцiею

Украihи, постановами BepxoBHoi ради УкраiЪи, постановами Кабiнеry MiHicTpiB Украiни,

Законаrrди УкраiЪи кПро ocBiry>, кПро випry ocBiry>, нормативно-правовими {ктами

MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, Статутом унiверситеry, Правилами внутрiшrтього

розпорядку унiверситеry, наказами ректора та цим Положенням.

1.3. Свою наукову дiяльнiсть Лабораторй здiйсвюе згiдно поточних та перс11сктивних

планiв, що складаються на пiдставi замовлень Мiнiстерсrъа освiти i науки Украiни та

договорiв з пiдtриемствами, устzlновами i органiзацiяллr.

1.4. очо.тпое Лабораторiю науковий керiвник, який цrизначаеться нrжазом ректора

1ъiверситеry за подalнЕIм начальника на}ково-дослiдноi частини.

1.5. ГIрацiвники Лабораторii приймаоться на посади i звiльняються з посад наказом

ректора унiверситеry за поданням наукового керiвника Лабораторii i погодженням з

начальником пауково-дослiдноi частини, в порядку передбаченому трудовим

законодавством.
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2. OcHoBBi завдаЕIIя дiяльпостi

2.1. Основною задачею Лабораторii с випробlванIIя сталевих KaHaTiB шахтних

пiдйомно-транспортIlих ycTalgoBoк, що передбаченi правилами безпеки га,rузей

IIромисловостi, пов'язаних з ведекням робiт пiдземним способом.

Виконання робiт з випробування KaHaTiB iншого призначенЕя проводиться, якщо

Лабораторiя мае вiдгrовiдний дозвiл на провсдення випробуваIIь i обладrана необхiдним

для випробув:lЕь устаткув анням.

3. Фупкцii

Лабораторiя виконуе функцii:

3.1, Викокуе роботи з випробуваIIня сталевих KalHaTiB шахтних пiдйомно-

фанспортних установок здiйснюеться згiдно Iнструкцii з випробуванIuI шахтних KmraTiB.

TepMiH проведення повторних випробуваrrь не повинсн поревищувати 10 днiв з моменту

на.щодження зразка канату до Лабораторii, якщо цри цьому канат бракуеться, то

Лабораторiя повинIIа протягом ц)ьох годин повiдомити про резуJIьтати вицробрань

замовниковi, а також органам,I|,ержнагrrядохоронпрачi.

3.2. Виконуе роботи з випробувань рiзпих виробiв (запобiжних поясiв, ланцюгiв,

карабiнiв, мотузок, зварних з'еднань, гумотросових KaHaTiB на qщезiйну мiцнiсть,

випробування кJIинових коlrпiв, амортизаторiв тощо) здiйснюеться у межах технiчних

можш,rвостей Лабораторii. При випробуваннi KaHaTiB шllхтних пffiомно-транспортних

установок Лабораторй повинЕа мати стандарти на сортап{ент канатЬ i стандарти на

вiдlовiднi технiчнi умови, по яких виготовлоно нестандартний канат, якi вiдповiдають

прzлвилам безпеки. При проведеннi випробувань KaHaTiB iншого призначення, а також при

випробуваннi iнших виробЬ вид, методи та умови проведення випробуваrrь визначаються

вимогами вiдповiдних стандартiв, технiчних умов або iнших документiв, що

обумовлюються замовником i повиннi бути в наявностi в Лабораторii.

4. Права

Лабораторiя мае право:

4.1. Ознайом.lповатися з щ)оектап,rи рiшень адr.riнiстрацii унiверситету та на}ково-

дослiдноi чистини, що стосуються дiяlъностi Лабораторii та, в разi потреби, приймати

участь у обговореннi чих проектiв.



4.2. Вносr.rги на розгJIяд керiвництва Н{Ч та унiверситеry пропозицii щодо

удосконаленюI роботи Лабораторii з метою пi.щищентrя ефективностi дослiджень.

4.3. Вимагати вiд керiвництва 1тriверситоту виконання збIвок на забезпечення

матерiалами, засобадци вимiрювальноi технiки, випробувальним та допомiжним
обладнаняям та iншим.

4.4, Брати участь у навчаннях та ceMiHapax за фахом дiяльноотi.
4.5. Брати rIacтb в iнформацiйному обмiнi з iншими лабораторiями, що працюють у

Tol\,fy ж напрямку i в тiй же гаlryзi.

5. Вiдповiдальпiсть

Лабораторiя ца чолi з керiвником несе вiдtовiдальнiсrъ:
5.1. НевиконанЕя покJIаденI]D( на Hci футrкцiй та обов'язкiв, що передбаченi IцM

положенням.

5.2. Необ'ективнiсть та не достовiрнiсть резуJIьтатЬ дослiджень та вимiрювань,

неповне та ЕецравиJБне проведення вимiрюваЕь, зaвначених в гаJIузi атестацii.

5.3. Порушення конфiдонцiйностi iнформацii щодо вимiрюв.lнь, що проводяться дJIя

cTopoHHix замовникiв.

5.4. Використання дJIя проведення метрологiчнLD( робiт, неповiрених засобiв

вимiрювальноi технiки.

5.5. Недотримання встzлновлених та узгоджених TepMiHb проведення робiт,
несвоечасне скJIаддfiя звiтноi документацii.

5.6. За порушеIrня працiвниками Лабораторii правил пожежноi безпеки, охорони

працi, санiтарно-гiгiенiчних норм - в межах, перодбачених Iмнним законодавством YKpai'lти

та правилами внутрiшнього трудового розпорядку унiверситету.

6. Взаемовiдносипи з iншими пiдроздiлами

Лабораторiя взаемодiе :

6.1. З yciMa йр}кц?ними пiдроздiлами 1нiверситчrу - з пит.лнь органiзацii HayKoBoi та

науково-технiчноi дiяrьностi унiверситеrу, вкJIюч{tючи питання фiнансово-господарчого
характеру,

6,2. З працiвниками вiддi.тry кадрЬ - з пит.цБ прийому на роботу, перемiщення та

звiльнення працiвникiв, скJIадання графiка вiдrryстоц штатного розпису наlково-дослiдноi

частини, узгодження проектiв наказiв по особовому скJIаду тощо.

6.3, З наlково-виробничим вiддiлом унiверситеry в питrшнях оформленлrя та ведення

господарIмх договорiв з пiдприсмствами, скJIаданЕя aKTiB на оплату виконавцiв роботи.
6.4. З бухгалтерiею }тriBopcиTeTy в питанЕях оплати paxyнKiB по договорах,

нарIжування заробiтноi плати, веденI I табелiв виходiв на робоry.



6.5. З юридичццу giд,цiлом - з питань юрид4I*{оi обfрунтованостi проектiв наказiв,

розпоряджень та положень, пiдготовлених науково-дослiдною частиною, з питань

проведення претензiйно-позовноi роботи з пiдприемствалл,I-боржниками.

Проректор з науковоi роботи

Начальник науково-дослiдноi частини

Начальник вiддiлгу кадрiв

Начальник юридичного вiддiлry

Погоджено

Голова профспiлкового KoMiTeTy

В.С. Моркун

Д.В. Бровко

В.Г. ,,Щемчишина

О.С. Полiщук

В.П. Щокiн


