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1. Згідно наказу № 451-к від 28 грудня 2015 року «Проблемна науково- 

дослідна лабораторія з оптимізації родючості ґрунту в плодоягідних 

насадженнях зі статусом наукової лабораторії масових аналізів 

перейменована у Навчально-дослідну лабораторію з оптимізації 

родючості ґрунту в плодоягідних насадженнях зі статусом наукової 

лабораторії масових аналізів.

2. У зв’язку зі вступом у дію 01 січня 2016 року закону України «Про 

метрологію та метрологічну діяльність» № 1314-VII від 5 червня 2014 

року втратив чинність закон України «Про метрологію та метрологічну 

діяльність» (№ 1765-ІУ від 15 червня 2004 р. зі змінами і доповненнями, 

внесеними Законами України від 17.15.2012 р. № 4731-VI), тому замінити 

посилання на чинний закон у п. 1.3.

3. У зв’язку зі зміною підпорядкування Уманського НУС у п.1.3 замінити 

назву установи, якій підпорядкований УНУС, з «Міністерства аграрної 

політики та продовольства України» на «Міністерства освіти і науки 

України».

4. Викласти текст пункту 4 -  «Функції лабораторії» за наступною 

редакцією:

4.1. Функцією атестованої лабораторії є проведення робіт, визначених 

атестатом;

4.2. Головними завданнями атестованої лабораторії є:

1) надання допомоги науково-педагогічним працівникам університету 

(докторантам, аспірантам, викладачам, науковим співробітникам, 

здобувачам) та студентам з виконання масових агрохімічних аналізів ґрунту, 

якісних показників води, хімічного складу рослинного матеріалу та 

продукції рослинництва на сучасному науково-методичному рівні за 

загальновизнаними стандартизованими методиками;

2) проведення аналітично-випробувальних робіт, визначених атестатом 

(оцінка агрохімічних показників ґрунту, води, рослинного матеріалу та 

продукції рослинництва згідно вимог чинного законодавства та діючої



нормативної документації) на замовлення інших наукових установ, 

підприємств, організацій та індивідуальних власників, а також надання 

інформаційно-консультаційних послуг з усунення виявлених відхилень 

показників родючості ґрунту для її оптимізації та підвищення рівня 

врожайності сільськогосподарських культур.

5. Доповнити «Положення» пунктом 5 — «Фінансування лабораторії» з 

наступним змістом.

Джерелами фінансування атестованої лабораторії можуть бути кошти:

- з державного бюджету, виділені на виконання науково-дослідних робіт;

- позабюджетних фондів міністерств і відомств;

- установ, організацій та індивідуальних власників, які оплачуються за 

виконані аналітичні дослідження відповідно до затвердженого 

прейскуранта тарифів;

- за надання інформаційно-консультаційних послуг згідно замовлень;

- з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
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