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Порядок надання послуг 

 

1. Інформація про центр колективного користування приладами (ЦККП) «Лабораторія скануючої 

мікроскопії» розміщена на веб-сторінці Інституту магнетизму Національної академії наук України 

та Міністерства освіти і науки України (ІМаг НАН України та МОН України) http://ukr.imag.kiev.ua.  

2. Наукові установи / організації, які мають потребу в проведенні досліджень на науковому 

обладнанні ЦККП «Лабораторія скануючої мікроскопії» ІМаг НАН України та МОН України (далі 

- замовники), подають у письмовому вигляді заявки на ім’я директора Інституту, підписану 

керівником замовника / структурного підрозділу замовника та завірену печаткою (форма Заявки 

опублікована на сайті ЦКПП), з зазначенням кількості годин, строків та видів досліджень, 

проведення яких потребує використання наукових приладів і обладнання ЦККП ІМаг НАН України 

та МОН України.  

3. Керівники ЦККП «Лабораторія скануючої мікроскопії» визначає графік роботи Центру та 

окремих наукових приладів/обладнання, встановлює відповідальних співробітників ЦККП за 

проведення досліджень, необхідну кількість робочих змін на робочий день з урахуванням режиму 

роботи наукової установи і потреб вчених НАН України та МОН України у використанні наукових 

приладів/обладнання. Дослідження у ЦККП проводяться співробітниками ЦККП, за потреби, у 

присутності представників замовника.  

4. Планування часу роботи ЦККП «Лабораторія скануючої мікроскопії» ІМаг НАН України та МОН 

України відбувається згідно розподілу: для роботи в одну зміну (8 годин робочого часу) - 3 години 

надається для потреб ІМаг НАН України та МОН України, 3 години надається безкоштовно для 

замовників - інших наукових установ / організацій. Використання часу роботи наукових 

приладів/обладнання реєструється в робочих журналах.  

5. Послуги з використання наукового обладнання ЦККП «Лабораторія скануючої мікроскопії» для 

потреб замовників надаються безкоштовно у разі заключення Договору про співпрацю між ІМаг 

НАН України та МОН України та науковою установою / організацією. У разі відсутності договору 

про співпрацю, дозвіл на надання послуг може бути надано за погодженням директора ІМаг НАН 

України та МОН України. 

6. При публікації результатів досліджень, отриманих на обладнанні ЦККП, та їх використанні у 

звітній документації обов’язковим є посилання на ЦККП. 

 

Керівники центру: 

З питань роботи на атомно-силовому  мікроскопі "Solver PRO": 

Провідний науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук 

Черепов Сергій Володимирович. 
cherepov@meta.ua. 

+380444241020 

 

З питань вимірювань на спектрометрі електронного спінового резонансу ELEXSYS E500 Bruker 

BioSpinGmb 

Завідувач відділу теорії магнітних явищ та магнітної динаміки конденсованих середовищ, доктор  

фізико-математичних наук 

Голуб Володимир Олегович. 

golub@imag.kiev.ua  

+380444241020 
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