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1. Загальні положення
ЕЕ Положення про віварій (далі -  Положення) визначає мету, основні 

завдання, функції, права і відповідальність віварію НМАПО імені 
П. Л. Шупика.

Е2. Віварій створено для утримання лабораторних тварин, які НМАПО 
імені П. Л. Шупика використовує в своїй науковій діяльності для проведення 
експериментальних досліджень наукових робіт з метою удосконалення 
освітнього процесу, науково-дослідницької роботи НМАПО 
імені П. Л. Шупика, сприяння підготовки висококваліфікованих фахівців.

ЕЗ. Віварій є структурним підрозділом НМАПО імені П. Л. Шупика 
і безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи НМАПО 
імені П. Л. Шупика.

1.4. Віварій створюється, ліквідовується та реорганізовується наказом 
ректора на підставі рішення вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика.

1.5. Потужності віварію НМАПО імені П. Л. Шупика дозволяють 
утримувати дрібних лабораторних тварин (миші, щури, кролі, мурчаки, 
хом’яки).

1.6. Контроль за станом лабораторних тварин та їх евтаназію здійснюють 
працівники, які проводять дослідження.

1.7. Віварій звітує про свою роботу на постійно діючій комісії вченої ради 
НМАПО імені П. Л. Шупика з наукової роботи та інноваційної діяльності.

1.8. У своїй діяльності віварій керується Конституцією України, законами 
України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про захист тварин від 
жорстокого поводження», «Про ветеринарну медицину», наказом МОН 
України від 01.03.2012 № 249 «Про затвердження Порядку проведення 
науковими установами дослідів, експериментів на тваринах» від 2 1.02.2006 
№ 27, Санітарними правилами щодо устрою, обладнання та утримання 
експериментально-біологічних клінік (віваріїв) від 06.04.1973№ 1045-73, 
іншими актами законодавства та цим Положенням.



2. Основні завдання віварію
Основними завданнями віварію НМАПО імені П. Л. Шупика є:
2.1. Створення універсального наукового-експериментального комплексу 

для проведення досліджень.
2.2. Утримання і підтримання видового складу лабораторних тварин.
2.3. Підвищення відповідної якості утримання тварин з дотриманням 

правил гуманного поводження з тваринами.
2.4. Дотримання правил якості годування тварин.
2.5. Проведення дезінфекційних та карантинних заходів.
2.6. Контроль за фізіологічним станом лабораторних тварин.

3. Ф ункції віварію
Віварій відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:
3.1. Забезпечення лабораторними тваринами науково-педагогічних 

працівників, аспірантів, докторантів НМАПО імені П. Л. Шупика для 
проведення експериментальних досліджень.

3.2. Розробка та проведення санітарних та ветеринарних заходів, 
спрямованих на забезпечення діяльності віварію.

3.3. Утримання і підтримка поголів’я лабораторних тварин в Необхідній 
для проведення науково-дослідницьких робіт кількості.

3.4. Утримання приміщень віварію в належному санітарно-ветеринарному 
стані, щомісячна санобробка приміщень віварію.

3.5. Утримання лабораторних тварин з дотриманням санітарних, 
гігієнічних і ветеринарних норм, принципів біоетики.

3.6. Проведення регулярних ветеринарних обстежень лабораторних 
тварин для виявлення хворих тварин.

3.7. Забезпечення лабораторних тварин ветеринарним лікуванням.
3.8. Проведення карантинних заходів з тваринами, які надходять 

з розплідників.
3.9. Контроль за дотриманням норм гуманного поводження 

з лабораторними тваринами зі сторони працівників НМАПО імені 
П. Л. Шупика.

4. Права та відповідальність
4.1. Віварій має право:
1) мати вільний доступ до інформації, пов’язаної з функціями, 

покладеними на віварій;
2) одержувати в установленому порядку для виконання покладених 

на віварій завдань необхідні документи, інформацію та інші матеріали 
від структурних підрозділів НМАПО імені П. Л. Шупика;

3) ознайомлюватися з проектами рішень керівництва НМАПО імені 
П. Л. Шупика стосовно організації діяльності віварію;

4) вести листування з іншими підприємствами, установами 
та організаціями з питань, що належать до компетенції віварію;

5) надавати керівництву НМАПО імені П. Л. Шупика пропозиції щодо



вдосконалення діяльності віварію;
6) представляти НМАПО імені П. Л. Шупика у відносинах з іншими 

підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до 
компетенції віварію.

4.2. Конкретні права та обов’язки працівників віварію встановлюються 
посадовими інструкціями.

4.3. Віварій несе відповідальність за:
1) дотримання вимог нормативно-правових документів, що стосуються 

діяльності віварію;
2) якість і своєчасність виконання завдань і функцій, покладених 

на віварій, а також за повну реалізацію прав, наданих віварію;
3) дотримання порядку утримання, догляду за тваринами і вимог 

гуманного ставлення до них;
4) достовірність та повноту інформації, що подається до керівництва 

НМАПО імені П. Л. Шупика, вищестоящих державних органів, контролюючих 
та ревізуючих організацій.

4.4. Завідувач віварію несе персональну відповідальність за:
1) дотримання вимог чинного законодавства в процесі керівництва 

віварієм;
2) надання своєчасної та достовірної інформації про роботу віварію;
3) якісне ведення документації віварію;
4) проведення моніторингу нормативно-правової бази в межах посадових 

повноважень;
5) своєчасне виконання наказів керівництва НМАПО імені П. Л. Шупика;
6) організацію безпеки праці та трудової дисципліни працівників віварію;
7) надання своєчасної та достовірної інформації про роботу віварію.
4.5. Персональна відповідальність працівників віварію встановлюється 

відповідними посадовими інструкціями.
4.6. Працівники віварію несуть відповідальність за розголошення у будь- 

який спосіб персональних даних інших осіб, що стали їм відомі у зв’язку 
з виконанням професійних обов’язків.

5. Структура та управління віварію
5.1. Склад і чисельність працівників віварію визначається згідно штатного 

розпису та затверджується ректором НМАПО імені П. Л. Шупика, виходячи з 
умов та особливостей діяльності віварію, об’єму і характеру 
експериментальних досліджень, а також кількості лабораторних тварин.

5.2. Безпосереднє керівництво роботою віварію здійснює завідувач, який 
призначається на посаду наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика. 
Завідувач віварію повинен мати вищу зоотехнічну, біологічну, медичну чи 
ветеринарну освіту.

5.3. Завідувач віварію здійснює свою діяльність під керівництвом ректора 
та проректора з наукової роботи.

5.4. Працівники віварію призначаються на посаду і звільняються з посади 
наказом ректора за поданням завідувача віварію.



5.5. Завідувач віварію здійснює організаційно-розпорядчі, контролюючі 
та консультативні види діяльності, відповідно до посадової інструкції, 
затвердженої ректором НМАПО імені П. Л. Шупика.

5.6. На період відсутності завідувача віварію (відпустка, відрядження, 
хвороба тощо) його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому 
порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за виконання 
обов’язків, визначених цим Положенням, посадовою інструкцією, Правилами 
внутрішнього розпорядку, іншими нормативними документами.

5.7. Завідувач віварію:
1) здійснює керівництво віварієм, забезпечує раціональний добір кадрів;
2) забезпечує виконання завдань, покладених на віварій;
3) планує роботу віварію і забезпечує виконання перспективних 

і поточних планів роботи віварію;
4) здійснює контроль за веденням документації віварію;
5) забезпечує виконання рішень керівництва НМАПО імені П. Л. Шупика 

та надає звіти про їх виконання;
6) готує проекти наказів і нормативних документів НМАПО 

імені П. Л. Шупика, що стосуються діяльності віварію;
7) готує подання на зарахування на посади та звільнення з посади 

працівників віварію;
8) розподіляє обов’язки між працівниками віварію;
9) вносить на розгляд керівництву НМАПО імені П. Л. Шупика 

пропозиції щодо заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників 
віварію;

10) контролює виконання планів роботи віварію;
11) вирішує інші питання діяльності віварію відповідно до цього 

Положення.
5.8. Завідувач віварію додержується вимог чинного законодавства, 

загальнодержавної та внутрішньоакадемічної нормативної бази, зокрема 
антикорупційного законодавства, посадової інструкції, наказів НМАПО імені 
П. Л. Шупика.

5.9. Завідувач віварію несе персональну відповідальність за недотримання 
вимог чинного законодавства в процесі керівництва віварієм та несвоєчасне 
виконання наказів керівництва НМАПО імені П. Л. Шупика.

5.10. Конкретні завдання та обов’язки, права та відповідальність 
завідувача віварію встановлюються посадовою інструкцією.

6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами
6.1. У процесі виконання завдань і функцій та реалізації прав віварій 

взаємодіє:
1) з усіма структурними підрозділами НМАПО імені П. Л. Шупика;
2) з іншими установами, в межах делегованих повноважень та 

забезпечення виконання покладених на нього завдань.
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7. Прикінцеві положення
7.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом 

затвердження Положення в новій редакції.
7.2. Після затвердження Положення в новій редакції попереднє 

Положення втрачає юридичну силу.

Завідувач віварію

ПОГОДЖЕНО:

Перший проректор 

Проректор з наукової роботи 

Начальник юридичного відділу


