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РЕКОМЕНДАЦІЙНА СХЕМА САМОСТІЙНОГО ВІДБОРУ ПРОБ ВОДИ 
 

Нормативним документом, який регулює правила відбору проб води для хімічного аналізу, яку збираються 
використовувати для поливу і обприскування необхідно дотримуватися вимог: 

ДСТУ ISO 5667-2: 2003. Якість води. Відбір проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбору проб. 
ДСТУ ISO 5667-3-2001 Якість води. Відбір проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами. 
ДСТУ ISO 5667-4:2003 Якість води. Відбирання проб. Частина 4. Настанови щодо відбирання проб з природних та штучних 

озер. 
ДСТУ ISO 5667-6:2009 Якість води. Відбирання проб. Частина 6. Настанови щодо відбирання проб води з річок і струмків. 
ДСТУ ISO 5667-14:2005 Якість води. Відбирання проб. Частина 14. Настанови щодо забезпечення якості відбирання та 

обробляння проб природних вод. 
ДСТУ ISO 5667-18:2007 Якість води. Відбирання проб. Частина 18. Настанови щодо відбирання проб підземних вод із 

забруднених місць. 
ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и 

атмосферных осадков. 
ГОСТ 24481-80 Вода питьевая. Отбор проб. 
 

І. Тара 
Пляшка (банка) пластикова або скляна на 2,0 л що не була у вжитку (або після питної води). 

 

 

ІІ. Методика відбору проб 
 

А) Підготовка посуду 
Стерилізувати або декілька разів промити проточною водою чи частиною рідини відібраного зразка перед 

безпосереднім набором зразка.  
Після заповнення на 100% ємності, що б в ємності не залишалося повітря – щільно закриваємо. 
Ні в якому разі не застосовувати миючі засоби. 
 

Б) З свердловин або природніх джерел обладнаних насосами 
Прокачуємо 1,0-1,5 години після чого набираємо пробу (або при неможливості – промиваємо трубопровід - після 

зливу 100-150 л).  
 

В) З надземних джерел 
Проводиться якомога далі від берега, щоб уникнути відбору каламутної води. Проводиться на плановому рівні 

встановлення водозабірних пристроїв (об’єднана проба готується з проб відібраних на рівні та ± 50 см). 
 

ІII. Заповнити бланк (прикладається) чи акт відбору та заявку 
 

Інформація на етикетці: 
1. назва та місцезнаходження господарства; 
2. назва джерела водозабору;  
3. дата і час відбору; 
4. місце взяття проби; 
5. відповідальна особа за відбір проб та її контакти; 
6. вміст яких елементів живлення необхідно визначити; 
7. підпис того хто відібрав зразок; 
8. примітка/документи, 

                                                                                    
 

ІV. Максимально швидко доставити зразки до лабораторії. 
 

Адреса лабораторії: 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, 7. ТОВ «ФАРМЕР.УА» 
Контактні телефони для погодження вразі пересилки/доставки різними службами +380442288847, +380671788849 

 

УВАГА!!! 
1. При пересиланні службами доставки, тару з пробою необхідно охолодити до + 2 ° С і упакувати будь-яким підручним 

теплоізоляційним матеріалом, щоб уникнути швидкого нагріву. Бажано, щоб загальний час від відбору води 
замовником до отримання фахівцями лабораторії не перевищувало 24 годин. 

2. Якість упаковки для пересилання проб повинно запобігати її пошкодження при транспортуванні. 
3. Кожна проба обов'язково повинна маркуватися етикеткою. 
4. Проби не допускається! відбирати з нехарактерних місць – при дні, біля берега і т.д. 

 


