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В межах затвердженого кошторису:
Підготовлено тендерну документацію на закупку лаб. обладнання та 

проведено тендер на закупку газового хроматографу з комплектом 
хім. реагентів, обладнанням підготовки зразків та лабораторних

меблів. Лаб. обладн. поставлено (оплачено 7870000 грн. Лаб. меблі, 
обладнання для підготовки зразків, комплект хімічних реагентів

та 6660000 грн. – не оплачено газовий
хроматограф). Зазначене обладн. дозволить здійснювати аналіз 36 

показників з 45, затверджених наказом Мінприроди.

У І кварталі 2021 буде закуплено 
вогнегасники для оснащення кабінетів

лабораторії.
Протягом 2021 та 2022 років необхідно
придбати обладнання, потрібне для 
забезпечення виконання програми

державного моніторингу вод у повному
обсязі

Підготовлено тех. документацію по ремонту приміщення. Виконано
рем. роботи приміщення , зокрема: замінено всі старі вікна, 

прокладено нову мережу електропостачання, оновлено сист. 
опалення, замінено сист. водопостачання та каналізації. 

Розроблено проєкт по протипожежній безпеці.До 31.12.2020 буде 
встановлено охорону сист. безп. До 31.12.2020  - приточно - витяжну

вентиляцію в кабінеті підготовки проб до хроматографічних
досліджень та фіз.-хім. досліджень.

Встановлення системи протипожежної
безпеки планується у І кварталі 2021 року.

Встановлення вентиляції у інших
приміщеннях лабораторії під прилади, які
планується придбати у 2021-2022 роках. 

Виведення комунікацій під
газозабезпечення в підвальне приміщення. 

Виконано орієнтовну візуалізацію приміщення та розташування
лабораторних меблів, обладнання та приладів з урахуванням вимог

ISO 17025  .

Накази Держводагентства №21 від 10.01.2020 та №587 від 24.06.2020 
«Про впровадження Порядку здійснення державного моніторингу

вод»
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Проведено ряд зустрічей з представниками організацій, які працюють з 
міжнародними фондами. Попередньо питання з залучення міжнародної

технічної підтримки для обладнання лабораторії обговорено з заступником 
Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України

І. Ставчук. Розпочата співпраця з Агентством транскордонного
співробітництва «Єврорегіон «Нижній Дунай» щодо вдосконалення

приладової бази лабораторії.

Продовження роботи з міжнародними 
фондами 

Розроблено штатний розпис лаб. та положення про лаб. Південного регіону. 
Розробляються та доопрацьовуються посадові інструкції персоналу лаб. 

відповідно до потреб лаб. Розроблений проєкт паспорту  лаб.. Підготовлені
документи для проведення атестації робочих місць у лабораторії. Ведеться

робота щодо підготовки документів до  акредитації лаб. відповідно до 
вимог ДСТУ ISO/ІЕС  17025. Проаналізовано наявність методик, необхідних

для проведення аналізів. Складено перелік ДСТУ для актуалізації методик 
та перелік ДСТУ для актуальної копії методик. 60 % методик актуалізовано, 

інші - у І  кварталі 2021 року.

Атестація та акредитація лабораторі

Жовтень 2019 - Центральна дослідницька лаб. Головної інспекції по охороні
довкілля Республіки Польща (Варшава). Листопад 2019 – лаб. 

Дністровського БУВР.  Липень 2020  - навчання з газової хроматографії на 
базі лаб. Сіверсько-Донецького БУВР . З листопада постійно проводиться 

теор. частина навчання фахівців лаб. роботі на сучасних приладах, які
будуть задіяні під час проведення досліджень на вміст забруднюючих

речовин у пробах води. Після отримання та встановлення обладнання буде 
проведено навчання персоналу лаб.  роботі на газовому хроматографі

українськими та європейськими тренерами протягом 5 тижнів.

З метою підвищення кваліфікації
персонал лабораторії буде 

направлено на навчання на 
профільних курсах підвищення

кваліфікації. 


