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для використання у навчально-дослiдному процесi (2020-2023 рр.)

Ns
п/п

PiK Назва Призначення OpieHToBH
а BapтicTb

Вiдмiтка
про

виконання
1, 2020 опти ко-емiсiй ни й

спектрометр з
iндуктивно-
зв'язаною плазмою
lзп-оЕс Plasma Quant
PQ 9000 E|ite (Analytic
Jena, Нiмеччина).
Широкий спекгральний
дiапазон ('160- 900 нм)
дозволяе проводити
визначення
концентрацiй KaTioHiB
металiв, а також
неметалiв (cipKa,
галогени та iH.),
забезпечуе вищу
чутливiсть порiвняно з
атом но-абсорбцiй ни м
методом.

Метод оптико-
емiсiйнот
спектроскопii
належить до групи
методiв
спектроскопiТ
оптичного
дiапазону та
ви користовуетьоя
для вирiшення
аналiтичних задач
- визначення
малих
концентрацiй
широкого перелiку
хiмiчних елементiв
у рiдких пробах.

BapTicTb
2200 тис
грн. И"rrо,о

2, 2020 lншi технiчнi засоби.
Магнiтна мiшалка, рН-
метр, плитки
аналоговi, банi водянi,
пiпет-дозатори, ваги
електроннi

,Щля оснащення
хiмiчних
лабораторiй.

'1 00 тис.
грн. {|uPa,lat0.0

с. 2020 Комп'ютерна станцiя
3 наступними
комплекгуючими або
близькими до них за
специфiкацiею: корпус
GAMEMAX мт52зв-
U3; материнська плата
ASUS Рrimе Z390-P;
блок живлення 650W
СН|ЕFТЕС iArena
GPA-650S Bulk;
процесор lNTEL Core
i9-9900K З.6Нz s1 151 ;

кулер для процесора

Проведення
розрахункiв для
оцiнки параметрiв
зв'язування
низькомолекулярн
их лiгандiв
бiополiмерами.

40 тис.
грн.

В^юlrа"р



S|LENT|UM РС Fогtis 3
HE1425v2i
вентилятор COOLER
MASTER NcR-l2K1-
GP; модул ь памятi
HYNlX DDR4 2666MHz
BGB; SSD
TRANSoEND 1,10S
1ТВ М.2 NVMe;
жорсткий диск 3.5" WD
Вlче 1ТВ SATA/64MB;
джерело
безперебiйного
живлення EATON 5Е
1100i USB.

4, 2021 Uv-vlS
с пектрофотометр
Саry 3500 Multicell
peltier iз
вбудованим
термостатом на 8
кювет, температурним
зондом, магнiтною
мiшалкою для
гомогенiзацiТ проб,
програмним
забезпеченням,
системою управлiння
приладом (ПК,
MoHiTop, принтер).

Проведення
е ксп ер и ментал ь н и
х дослiджень
механiзмiв
зв'язування
низькомолекуля рн
их лiгандiв
бiополiмерами.

1500 тис
грн

^
2021 lншi технiчнi засоби.

Мембранний
вакуумний насос,
пiпет-дозатори,
дозатори
хром атографiч н i,

магнiтнi дозатори
тошо.

flля оснащення
хiмiчних
лабораторiй.

50 тис.
грн.

6 2022 оновлення
комп'ютерноТ технiки
та розширення
бездротовоI мережi
передачi даних Wi-Fi в
корпусi lнституту.

flля забезпечення
ocBiTHboT

дiяльностi.

40 тис.
грн.

Вчений секретар,
канд. xiM. наук С.В. Попiльнiченко


