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ЗВIТ резульmаmiв раdiацiйно|якосmi пumноi'воdч dля сп тоВ к НИВд пЕрЕяслдВЩИНИD cB|lHoKoMruleKcy М l2,
tЦО ЗНаХОdumЬСЯ Кui|ВСЬКа ОбЛqСmЬ, ЯеОmuнСькuЙ район, mерumорiя.Щвiркiвtцuнськоi'сiльськоi, padu (за.меасамч

нQселеноео пункmу)

1. зАгАлънА чАстинА
меmа: провеdення iнсmрул,tенmально-лабораmорнuх вuJvliрювань раdiаъliйноi'

якосmi пumно| воdu вidповidно dо звimу з оцiнкч вплuву на dовкiлля

свuнокоfurплексу м]2, lцо знахоdumься Кuiвська обласmь, ЯzоmuнськuЙ раЙон,
mерumорiя lBipKiBu4uHcbnoi' сiльськоi'раdu (за лаежал,tu населено?о пункmу).

BidoMocmi щоdо суб'екmа zоспоdорювон ня

Повне найменування головного
пiдприсмства
(юридичноI особи)

сшльнЕ укрАiнсько-
ВЕЛИКОБРИТАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ В IДПОВ IДАЛЪНIСТЮ
"НИВА ПЕРЕЯСЛАВIЛИНИ)

Коротне найменування
головного пiдприсмства

СП ТОВ "Нива Переяславщини"

Юридична адреса 08420, КиТвська область, Перяслав-
Хмельницький район, с. Переяславське,
вул. Привокзальна, бул. 2
Тел: * З8 04567 2 81 92, +38 044 585 27 97,
E-mai l : info(@niva-sa.com.ua

Iдентифiкацiйний код суб'екта
господарювання з Сщрпоу (або
iдентифiкацiйний номер за
дрФо)

2556417 5

Посада, ШБ керiвника головного
пiдприемства,
тел.

[иректор - Шакель Вiталiй

Назва виду економiчноi
дiяльностi об'екта за КВЕ[ (код
видiв економiчноТ дiяльностi
згiдно iз загальним
класифiкатором видiв
економiчноТ дiяльностi)

Кол КВЕ{ 01.1 1 Вирощування зернових культур
(KpiM рису), бобових культур i насiння олiйних
культур (основний);
Кол КВЕ! 01.46 Розведення свиней;
Код КВЕД 01.6l !опомiжна лiяльнiсть у
рослинництвi;
Кол KBEfl 01.62 !опомiжна лiяльнiсть у
тваринництвi;
Кол KBEfl 03.12 Прiсноводне рибальство;
Кол КВЕЩ 0З,22 Прiсноводне рибництво
(аквакультура);
Кол КВЕЩ 10.1 l Виробництво м'яса;
Кол КВЕ! 10.13 Виробництво м'ясних продуктiв;
Код КВЕД 10.41 Виробництво олii та тваринних
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ЗВlТ резульtпапtiв раdiацiйноi'якосmi пllmlol'Bodll d.Lя сп тоВ (H14BA пЕрЕяслАВЩИНИ,, cBllllo1o.\1nleKc)) М]2,
lЦО ЗНаХОdttmЬСЯ Кui'ВСЬКа ОбЛаСmЬ, Я,zotttltHcbKttit paitoH, mерumорiя !вiркiвulttнськоi,сiльськоi. padu (за меэtсаlttt

Вuмiрювоння провеdенi

Вимiрювальною екологiчною i тов (дозвIл Ек0 гIлюь
лабораторiсю

Юр. uдр.. а: 21029, Вiнницька область
м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.
l05-Б, коп.3, оф,702
тел.: 09677l 8041
код сдрпоу 40568833
IПН:40568833

l
l
l
l
l

документiв, що обгрунтовують обсяги
викидiв для пiдприемств, установ,
органiзацiЙ та громадян - суб'екгiв
пiдприсмницькот дiяльностi,

закладiв, якi здiйснюють розробку
документiв, що обrрунтовують обсяги
ВИКИДiВ ДЛя пiдприемств, установ,
органiзачiй та l.ромадян суб'скr.iв
п iлприсп.t н и цькоI дiял bHocTi.

Лист Мiнприроди м25/6- l4l5205-20 вiд
16.09.2020

TepMiH дii: дg l6.09.2025 р.

населеноео пункпlу)

Кол КВЕ[ l0.9l Виробництво готових KopMiB для
]_Варчн, Що утримуються на фермах;
Код КВЕД 46.2l Оптова торгiвля зерном,
необробленим тютюном, насiнням i кормами для
тварин;
Код KBEfl 46.З2 оптова торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами;
Кол КВЕ! 46.90 Неспецiалiзована оптова
торгiвля;
Кол КВЕ! 47.1 l Роздрiбна торгiвля.в
неспецiалiзованих магазинах переважно
продуктами харчування, напоями та тютюновими
виробами;
Кол КВЕ! 47.22 Роздрiбна торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами в спецiалiзованих
магiвинах;
Код КВЕД 52.10 Складське господарство;
Кол КВЕ{ 70.22 Консультування з питань
комерuiйноТ дiяльностi й керування;
Кол КВЕ! 41.20 Будiвництво житлових i
нежитлових

Вiдповiдальна особа за ОНС смашна Тетяна
Тел. (050) 381-60-49
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ЗВ[Т резульmаmiв раdiацiйноi'якосmi пumнtлl ваlч d.lя сп тоВ кНИВА пЕрЕrtслАВЩИНИll свuнс)ко],lrulексу Ml2,
Lцо знахоdumься Кuiвська обlасmь, Яzоmuнськuй район, mерumорiя !вiркiвtцuнськоi'сiльськоi' padtl (за.меасаvч

нQселеноzо пункпlу)

Свiдоцтво п атестацiю N9 0065/20 вiд22.10.2020 р,
Видане !П <В i нницястандартметрологiя )
Прiзвища вiдповiдальних виконавцiв 1 Начальник лабораторiТ - !овбиус I.C.

2. УМОВИ ВИКОНАННЯ ВIДБОРУ ПРОБ ТА ВИМIРЮВАНЪ
при виконаннi вимiрювань дотримуються таких умов:

- температура повiтря в примiщеннi (20+2) "С;

- атмосферний тиск вiд 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.;
вiдносна вологiсть повiтря (за температури 25 "С) не бiльше 80 %;

напруга в електричнiй мережi (220+20) В за частоТи струмУ (50t1) Гц.

3. НОРМАТИВНА ТА МЕТОДИЧНА ДОКУМЕНТАЦIЯ
В данiй роботi використовув€Lлись наступнi законодавчi та нормативнi

документи:

- IНСТРУКЦiТ По експлуатацiТ засобiв вимiрювальноi технiки (Звт) та

випробовув€tльного обладнання (ВО);

- кЩержавнi caHiTapHi норми та правила "Гiгiенiчнi вимоги до води питноi,

призначеноi для споживання людиною|| (ЩСанПiн 2.2.4-1 71- 10).

4. ПРАВИЛА ВIДБОРУ ПРОБ ВОДИ

!ля повного аналiзу об'см проби води повинен становити 5л, для неповного

- 2л. Бутлi повиннi бути склянi, чисто вимитими i ополоснути дистильованою
водою.

мiсце вiдбору проби води з€шежить вiд характеру джерела та мети

дослiдження. Якщо треба виявити вплив певного джерела забрулнення проточнот

води, проби беруть вище цього джерелц проти нього i нижче за течiсю. З

колодязiв проби беруть двiчi: уранцi до початку розбору води та ввечерi пiсля

розбору. З рiчок, озер, cTaBiB проби дiстають з глибини 0,5 - 1 м i на деякiй
4



ЗВIТ резульmаmiв раdiацiйноI якосmi mtmноI вфч d-ця сп тоВ кНИВА п ЕрЕяслАвщини> св1,1нокомllлексу М l2,
tцо знахоdumься Кuiвськq обtасtпь, Яzопuнськuй район, mерumорiя ,Щвiркiвtцuнськоi'сiльськоi padu (за меuсамu

нQселеноео пункmу)

ВiДСТаНi ВiД беРеГа (l - 2м). При взятгi проби води з крана або колодязя з насосом

проводять промивку або вiдкачку протягом 10-15 хв.

Щослiджувану вОДу наливають у бутлi закривають скляними шлiфованими

пробками або корковими, якi попередньо кипlятять у дистильованiй водi.

проби води i вiдкритих водоймберуть з намiченот глибини батометром

Виноградова(р"с. 1, 2). ЯкиЙ скJIадаеться iз затискача з чотирма лапками,

звlязаними ланцюжком, реryлюючого гвинта (знизу), за допомогою якого лапки

щiльно затискують посуд, i пристосуваншI (вгорi) для вiдкривання пробки на

потрiбнiй глибинi.

При вiдсутностi батометрапроби вiдбирають бутлем. До гrробки бутля

прикрiпляють шнур. eMKicTb встановлюють у важку оправу або пiдвiшують до неi
вантаж. Опустивши його на намiчену глибину, тягнуть за шнурок, на якому

закрiплена пробка, i вiдкривають бутель.

при вiдборi проби води складають супровiдний документ, когtiю якого

вiдправляють до лабораторii разом з пробкою. У документi вказують: дату взяття

проби, (piK, мiсяць, число, годин); н€вву вододжерела та мiсце його розташування;
за завданням якого проводиться аналiз води; мiсце i точку вiдбору проби, глибину

та вiдстань вiД берега; з якоТ частини водопроВолу (кран, гiдрант, резервуар) взято

пробу, товщину шару води; спосiб взяття проби (батометр, бутель); об'см i число

проб; колiр, запах i смак води ir прозорiсть каламутнiсть, осад, температуру; стан

погоди пiд час взяття проби i за кiлька днiв до цього (дощова, Qy;11a, мiнлива);

спосiб консервування; мету дослiдження i бажаний об'см аналiзу (хiмiчний

повний, хiмiчний неповний); хто вiдбирав пробу, мiсце роботи, посаду, пiдпис.

при неможливостi дослiдити воду У день вiдбору проби iT зберiгають у
холодильнику. Гранично допустимим строком зберiгання: проб у тих умовах
вважають для чистоТ води - 72 год., для незначно забрулненоi - 48 i для
забрулненоi - 12 год. Щопускаеться консервацiя проб у теплу погоду Року, якщо

пересилка тривае бiльше доби. У воду, призначену для визначення окислюваностi,



ЗВIТ резульmаmiв раdiацiйноi'якосmi пumноi'воdч dля сп тоВ < нивд пЕрЕяслдВЩИНИ) свuнокомплексу М l2,
u|о знахоdumься Кul|вська обласmь, Яеоmuнськuй район, mерumорiя ,Ц,вiркiвlцuнськоl.сiльськоi.раdч (за меэrcшlч

населеноео пункmу)

а також BMicTy aMiaKy i хлоридiв, можна додавати 2 мл 25%-i сiрчаноI кислоти на

1 л, для визначення iнших пок€вникiв - 2 мл хлороформу на l л.

воду для бактерiологiчного дослiдження набирають у стерильнi склянки

мiсткiстю 0,5 л з притертими пробками або ватними стерильними тампонами. При

цьому дотримуються правил бактерiологiчноi технiки. Посуд, призначений для
вiдбору проб води для бактерiологiчного дослiдження стерилiзують у автоклавi

протягом20 хв.при тиску 1.5aTM абоу сушильнiйшафiпри темпёратурi 1бос

протягом 1 год. Пiсля цього посуд загортають впапiр i в ньому доставляють до
вододжерела.

При взятi проб води водопровiдного крана його стерилiзують полум'ям;

н€UIиваючи ВоДУ, тримають посуд пiд нахилом, щоб не утворилося пухирцiв

повiтря, не торкаючись горлом посуду до крана.

але

10 -

Проби з вiдкритих водойм беруть з глибини l0 - 15 см вiд поверхнi води,

не менш як 10 - 15 см вiд " водойми. З прорубiв пробу вiдбирають на глибинi

15 см вiд нижньоТ поверхнi льоду.

Пр" вiдборi проби води для бактерiологiчного дослiдження складають

формою, як i при взяттi проби для фiзико-супровiдний документ такою самою

xi мiчного дослiдження.

к
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Рис. '1 . Батометр Рис.2. Батометр



звIт резульmаmiв раdiацiйноi якосmi пumно|воdu dля сп тов книвд пЕрЕяслдвщини) свuнокол,lrulексу lФl2,
ulо знахоdumься Кuiвська обласmь, Яеоmuнськuй район, mерumорiя,Щвiркiвtцuнськоi'сiльськоl'раdч (за межсмlu

нqселеноео пункmу)

5. висновок
За результатами проведення iнструмент€UIьно-лабораторних вимiрювань

радiацiЙноi якостi питноi води свинокомплексу J\b10 пок€lзники питомоi сумарноТ

с,_ активностi та в- активностiпинтоi води не перевищують нормативних

пок€lзникiв затверджених .щержавних санiтарних норм та правил <гiгiенiчнi

вимоги до питноТ води призначеноi для споживання людиною> (ДсанПiн 2.2,4-

17]'-|0) додаток М3, таблиця Jф1.

Результати вимiрювань представленнi в додатках, в паспортi

радiацiйноТ якостi питноТ води NЬ 001/22Р вiд <<l2>> сiчня 2022 р,



Санiтарно-промислова лабораторiя ТОВ <<.Щовкiллл>

22500,Вiнницькаобл.,м.Липовець,вул.Вишнев426 IВАNUА2735l005000002600l878844775вАТкУКРСИББАНК)
МФО 351005, код СДРПОУ 39l30652, E-mail: tov.dovkillya@gmail.com, тел. (097)-29-177-15, (068)-376-17-36

ЗАТВЕРДЖУЮ:
ТОВ <!овкiлля>
х\

В.В. Щишкант

пАспорт
Л} 001/22Р вiд <12> сiчня
радiацiйноi якостi питноi води

(дiйсний протягом 3-х poKiB з дня видачi у вiдповiдностi до п.4.6. ДСанПiН 2.2.4-1'7|-10)

l, Найменування пiдпри€мства замовника: СП ТОВ кНuва ПереяславlцuнD).
2, Адреса замовника : 0 84 2 0, Кuiвська обл., П ереяслав-Хrпельнацькuй р-н,

с.Переяславське, вул. Правокзалlьна, б. 2.

3. ,Щата проведення дослiджень: 1l сiчня 2022 р.
4. Методи дослiджень: раdiомеmрuчнuй з раliохiмiчною пilzоmовкою лiчuлlьноzо зразка.
5, Засоби вимiрювальноi технiки: uльфа-беmа раdiолwеmр dля вuлпiрювання лrш.uх

акmuвносmей УМФ-2000 М398 (св-во JYs 32-01/2064 Bid 23.12.2021).
б. Щодатковi вiдомостi: пробu преdсmавленi ТОВ <,Щовкilulя>.

7. Мета дослiдження: вilповidнiсmь раdiолоziчнuж показнuкiв вuлпоzшw lерilеавнuх
санimарнuж норл' mа правuJt кгiziенiчнi Bu-ttпozu do пumноi воdu прuзначеноi dля
спо xtc uв ання л юl uно ю > (f С ан П iH 2. 2. 4 - 1 7 1 - 1 0).

8. Особи вiдповiдgпь_нi за проведення вимiрювань та розрахункiв:
In*"r"p ,fu,- О.В. Бойко

Висновок: покtLзники питомоi сумарноi сr- активностi та В- активностiпинтоi ВоДи Не

перевищують нормативних покЕ}зникiв затверджених,Щержавних санiтарних норм та ПРаВИЛ

<Гiгiенiчнi вимоги до питноi води призначеноТ для споживання людиною> (ЩСанПiН 2.2.4-
l71-10) додаток Jrlb3, таблиця Nsl.

Завiдувач лаборатор Ъ* .ЙВ.А. Щерманл-_-*r-

Рез льтати дослlджень:
Ns

ре€стр

Мiсче вiдбору, J,,lЪ

свердJIовини
Сумарна активнiсть q,-

випромiнюючих
радiонукл iдiв (Бrс/дмЗ)

Сумарна активнiсть В-
випромiнюючих

радiонуклiдiв (Бк/дмЗ)

,Щогryстима
похибка

вимiрювання
%Фактично Норматив Фактично Норматив

042 Вода питна св. Nsl,
Свинокомплекс JtlЪl2

сп Тов книва
Переяславщини>
КиТвська обл.,

Яготинський р-н,
,Щвiркiвщинська сiльська

рада, Комплекс будiвель i
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