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ЗВIТ резульmаmiв раdiацiйноt якосtпi пumноt воdu dля СП ТОВ кНИВД ПЕРЕЯСЛДВЩИНИлl свuнокомлutексу Ml2,
u1o знахоdutпься KutBcbKa обласtпь, Яzоmuнськuй район, mерumорiя,Щвiркiвuluнськоi сiльськоt раdu (за меэrcамu

HaceJle$o'o пункmу)

1. зАгАльнА чАстинА
jl'Ielпa: провеdення iнсmруменmсшьно-лабораmорнuх вuJчliрювань раdiацiйноi'

якосmi пumно| воdu вidповidно do звimу з оцiнкu вlхлuву на dовкiлля

свuнокоJйплексу Ns]2, u4о знсlхоdumься KutBcbKa обласmь, ЯzоmuнськuЙ раЙон,

mерumорiя lвiркiвlцuнськоi сiльськоt раdu (за меэtсалr,tlt населеноzо пункmу).

BidoMocmi щоdо суб' екmа zоспоdарювшння

Повне найменування головного
пiдприемства
(юридичноi особи)

сшлънЕ укрАiнс]ько-
ВЕЛИКОБРИТАНСЪ,КЕ ТОВАРИСТВО З
оБМЕЖЕНоЮ В IДIIоВ I Щ.,\ЛЬНI СТЮ
" нивА пЕрЕяслАI}щинI4>

Kopor:He найменування
гоJIовного пiдприемства

СП ТОВ "Н_ива ПереяславщI4ни"

Юридична адреса 08420, Киiвська область, Перяслав-
Хмельницький район., с. Переяславське,
вул. Привокз€Lпьн а, буд. 2
Тел: * з8 04567 2 8| \)2, +38 044 585 27 97,
E-mail : iпfо@пiча-sа.iэоm.uа

Iдентифiкацiйний код суб'екта
господарювання з еДРПОУ (або
iдентифiкацiйний номер за
,щФо)

25564|75

Посадlа, ШБ керiвника головного
пiдприемства,
теJI.

.Щиректор - Шакель I}iталiй

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

Кол КВЕ.Щ 01.11 Вирощування зернових культур
(KpiM рису), бобових культур i насiння олiйних
культур (основний);
Код КВЕД 01.46 Розведення свиней;
Кол КВЕ.Щ 01.61 .Щопомiжна дiяльнiсть у
рослинництвi;
Код КВЕ.Щ 01.62,Щопомiжна дiяльнiсть у
тваринництвi;
Кол КВЕ.Щ 03.12 Прiсноводне рибальство;
Код КВЕ.Щ 0З.22 Прiсноводне рибництво
(аквакультура);
Кол КВЕЩ 10.11 Виробництво м'яса;
Код КВЕ,Щ 10.13 Виробництво м'ясних продуктiв;
Код КВЕД 10.41 Виробництво олii та тваринних



ЗВIТ резульmаmiв раdiацiЙноi якосmi пumноi воdu dля СП ТОВ <НИВД ПЕРЕЯСЛДВЩИНЬ) свuнокомrutексу Ne t2,

1цО ЗнаХОdumься Кu[вська обласmь, ЯаоmuнськuЙ раilон, mерumорiя,Щвiркiвщuнськоi сiльськоi'раdu (за меэrcал,tu

населеноео пункmу)

жирlв;
Код КВЕ,Щ 10.9l Виробництво готових KopMiB для
тварин, що уrримуються на фермах;
Код КВЕЩ 46.2l Оптова торгiвJuI зерном,
необробленим тютюном, насiнням i кормilми дJIя
тварин;
Кол КВЕ.Щ 46.З2 Оптова торгiвJIя м'ясом i
м'ясними продуктап.{и ;

Кол КВЕЩ 46.90 Неспецiалiзована оптова
торгiвля;
Кол КВЕ,Щ 47.11 Роздрiбна торгiвля в
неспецiалiзовЕIних мiгaц}инtlх перев€Dкно
продуктЕlп{и харчування, напоями та тютюновими
виробап,{и;
Код КВЕД 47.22 Роздрiбна торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктtlпdи в спецiа-пiзованих
магitзинах;
Код КВЕЩ 52.10 Складське господарство;
Кол КВЕ,,Щ 70.22 Консультування з питtlнь
комерчiйноi дiяльностi й керування;
Код КВЕЩ 4|.20 Будiвництво житлових i
нежитлових

Вiдtповiдальна особа за ОНС смашна Тетяна
Тел. (050) 381-60-49

В uллiр ю в ання пр о в еd eшi

В имiрюва;lьною екологiчною
лабораторiею

ТОВ (ДОЗВIЛ ЕКО ПЛЮС>

Юр. адресаi 21029, Вiнницька область
м. Вiнниця, вул.Хмельницьке шосе, буд.
105-Б, коп.3, оф.702
тел.:09677l8041
код еДРПОУ 40568833
IПН:40568833

Реестрацiйне свiдоцтво на розробку
документiв, що обцрукговують обсяги
викидiв для пiдприсмств, установ,
органiзацiй та громадян - суб'екгiв
пiдприемницькоi дiяльностi.

Внесено до Перелiку установ, органiзацiй та
закJIадiв, якi здiйснюють розробку
документiв, що обцрунтовують обсяги
викидiв дJIя пiдприсмств, установ,
органiзацiй та |ромадян суб'екгiв
пiдприемницькоi дiяльностi.

Лист Мiнприроди Ns25iб-1415205-20 вiд
16.09.2020

TepMiH дii: до 16.09.2025 р.
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ЗВIТ резульmаrпiв раdiацiйноi якосmi пumно'i воdu dля сп тоВ кНИВд пЕрЕяслдвщинЬ c1ll\oQowlule?cy MI2,
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2. УМОВИ ВИКОНАННЯ ВЦБОРУ ПРОБ ТА ВИМIРЮВАНЬ
При виконаннi вимiрювань дотримуються таких умов:

температура цовiтря в примiщеннi (20t2) "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 (220t20) В за частоти струму (50t1) Гц.

3. НОРМАТИВНА ТА МЕТОДИtIНА ДОКУМЕНТАЦIЯ
в данiй роботi використовув€rлись наступнi законодавчi та нормативнi

документи:

- Iнструкцii по експлуатацii засобiв вимiрювztльноi технiки (ЗВТ) та

виlrробовув€lльного обладнання (ВО);

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

призначеноi для споживання людиною|| (ЩСанПiн 2.2.4-|7 1 - 1 0).

4. ПРАВИЛА ВIДБОРУ ПРОБ ВОДI
.щля повного ана.пiзу обlем проби води повинен становити 5л, для неповного

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

мiсце вiдбору проби води залежить вiд характеру джерела та мети

дослiдження. Якщо треба виявити вплив певного джерела забруднення проточноi

води, проби беруть вище цього джерелq проти нього i нижче за течiею. 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

населеноео пункmу)

Свiдоцтво про атестацiю N9 0065/20 вiд 22.|C1.2020 р.
Видаlте !П <В iнницястандартметрологiя>

Прiзвища вiдповiдальних виконавцiв Начальник лаборатrэрiТ - Щовбиус I.C.



ЗВIТ резульlпаmiв раdiацiйноi якосmi пumно| воdu dля сп тоВ (НИВА пЕрЕяслАВЩИНЬ) cBuHoKoMfUleKq, Mt2,
u|o ЗНаtСОdumЬСЯ Кu|ВСЬКа ОбЛаСmЬ, ЯzОtПuНСькuЙ раЙон, rперumорiя,Щвiркiвuluнськоi сiльськоi padu (за меэrcамч

насаrcноzо пункmу)

вiдстанi вiд берега (1 - 2м). При взятгi проби води з крана або колодязя з насосом

проводять промивку або вiдкачку протягом 10-15 хв.

Щослiджувану воду н€UIивають у бутлi закриваrоть скJIяними шлiфованими

пробками або корковими, якi попередньо кипlятять у дистильованiй водi.

гtроби води i вiдкритих водоймберуть з намiченOi глибини батометром
Виноградова Ф"с. 1, 2). Який скJIадаеться iз затискача з чотирма лапками,

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

щiльно затискують посуд, i пристосування (вгорi) для вiдкривання пробки на
потрiбнiй глибинi.

Пр" вiдсутностi батометрапроби вiдбирають бутлем. .Що пробки 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.

пtри вiдборi проби води складають супровiдний ,цокумецт, копiю якого
вiдправляють до лабораторii р€вом з пробкою. У документi вказують: дату взяття

прrэби, (1liK, мiсЯtць, числО, годин); н€ввУ вододжеРела та мirсце його розташування;
за завданням якого проводиться аналiз води; мiсце i точку вiдбору проби, глибину
та вiдстань вiд берега; з якоi частини водопроводу (кран, гiдрант, резервуар) взято

прrэбу,, т()вщину шару води; спосiб взяття проби (батометр, бутель); об'ем i число
пр<эб; ко.пiр, запаХ i смаК водИ iT прозоРiсть каламутнiстЬ, осад, температуру; стан
погоди пiд час взяття проби i за кiлька днiв до цього (дощова, с)rха, мiнлива);
спосiб консервування; мету дослiдження i бажаний об'ем аналiзу (хiмiчний
повний, хiмiчний неповний); хто вiдбирав пробу, мiсце роботи, посаду, пiдпис.

при неможливостi дослiдити воду У День вiдбору проби ii зберiгають у
холодильнику. Гранично допустимим строком зберiгання: проб у тих умовах
вважаюТь длЯ чистоi води - 72 год., для незначно забрулненоi - 48 i для
забру,пнс:ноi - 12 год. Щопускаеться консервацiя проб у теплу погоду РокУ, якщо
пересилКа тривае бiльше доби. У воду, призначеЕу для визначеннrI окислюваностi,



н€LгIиваючи воду, тримають посуд пiд

повiтря, не торкаючись горлом посуду до

Проби з вiдкритих водойм беругь

але не менш як 10 - 15 см вiд " водойми.

10 - 15 см вiд нижньоi поверхнi льоду.

нахилом, щоб не утворилося пухирчiв

крана.

з глибини 10 - 15 см вiд поверхнi води,

З прорубiв пробу вiдбирають на глибинi

а

1
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u|o Знахоdutпься KuiBcbKa облосmь, Яzоmuнськuй раЙон, mерuпорiя,Щвiркiвuluнськоt сiльськоi раdu (за лtеэlсамu

населеноzо пункmу)

Також BMicTy aмiaкy i хлоридiв, можна додавати 2 мл 25Yo,i сiрчаноi кислоти на

JI, для визначення iнших показникiв - 2I визначення iнших показникiв - 2 мл хлороформу на 1 л.

ВодУ для бактерiологiчного дослiдження набирають у стерильнi склянки

мiстк:iстю 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

протягом 20 хв.при тиску 1.5 атм абоу сушильнiй шафiпри темпераryрi 16ОС

проТягом 1 год. Пiсля цього посуд загорт€lють впапiр i в ньому доставляють до

вододжерела.

[Iри взятi проб води водопровiдного крана його стерилiзують полум'ям;

При вiдборi проби води для бактерiологiчного дослiдженЕя скJIадають

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

хiмiчного дослiдження.

Рис. 1 . Батометр Рис. 2 . Батометр
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ЗВIТ резульmаmiв раdiацiйноi якосmi пumноi воdu dля сп тоВ <нивд пЕрЕясJIдвщинЬ свлrнокомлlлексу tФ12,

tцо знаlсоdumься KuiBcbKa обласmь, Яеоmuнськuй район, mерumорiя,Щвiркiвtцuнськоt сiльськоt padu (за меасамч

Hacane\o^o ltyq\my)

5. висновок
За результатами проведення iнструментаJIьно-лабораторних вимiрювань

радiацiЙноi якостi питноi води свинокомплексу J\Ъ10 пок€lзники питомоi сумарноi

С,- аКТИВНОСТi Та В- активностiпинтоi води не перевищують нормативних

ПС)Ка:}Никiв затверджених Щержавних санiтарних норм та правил <Гiгiенiчнi

ВИМОГи До ПитноТ води призначеноi для споживання людиною> (ДСанПiН 2.2.4-

1 7 1- 1 0) додаток }Г93, таблиця }lb l .

Результати вимiрювань представленнi в додатках, в паспортi

радiацiйноl якостi питпоi води ЛЬ 001/23Р вц <<04>> сiчня 2023 р.



Санiтарно-промислова лабораторiя тоВ <<Щовкiлля>>
2l007, ВiННИЦЬКа Обл., м, Вiнниrц, вул. Батозька, l, IBAN Uю7з5l005000002600l87ss44775 в дт (укрсиББднк)

МФОЗ5l005, КОДСДРПОУ Зg|3065l,Е-mаil: tov.dovkillya@gmail.com, тел. (097)-29-177-15, (068)-з76_17_зб

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Щиректор ТОВ к!овкiлля>

r '. В.В. Щишкант

lB,:t *","p €ffi^ ОБ.;Ж;
висновок: показники*iиrоrог'сумарноi 0,- активностi та В- активностiпинтоi води негyреэищують нормативних покilзникiв затверджених .Щержавних санiтарних норм та правилкГiгiенiчнi вимоги до питноi води призначеноТ для споживання людиною)> (!СанПiн 2.2.4-
1 7 l - 1 0) додаток JrlЪ3, таблиця J\ъ 1 .

Завiдувач лаборатор 
'"- €|ИВ.А. !ерман

к04> сiчня 202З р.

пАспорт
ЛЪ 001/23Р вц (04) сiчня 2023 р.
радiацiйноi якостi питноI води

(дiйсний протягом 3-х poKiB з дня видачi у вiдповiдностi до п.4.6. ЩСанПiН 2.2,4-]-71-10)

1 Найменування пiдприемства замовника: Сп Тов <нuва Переяславu4uнш).2. Адреса замовника : 08420, Ka'iBcbKa обл., Переяслав-Хлrельiuцькай р-н,с.Переяславське, вул. Прuвокзальна, б. 2.
3. {ата проведення дослiджень:04 сiчня 2023 р.1, Методи дослiджень: раdiомеmрачнuй з раdiохiмiчною пidzоmовкою лiчuлtьноzо зразка.J, Засоби вимiрювальноi TexHiKи: альфа-бimа раdiолtеmр dля ва.uiрювання малчх

акmавносmей УМФ-2000.
б. {одатковi вiдомостi: проба преdсmавленi ТоВ <fовкiltля>.
7, Мета дослiджеНня: вidповidнiсmь раdiолоziчнах показнuкiв Blt-uozalw fерilсавнuхсанimарнах Нор/l| mа провuл кгiziенiчнi Batпoza do пumно'i Bodu празначено'i dля

спомсuвання люduною> (fСанПiН 2.2.4-I 7 I-10).
резчльтати поспiльтати дослlджень:
лъ

ре€стр
Мiсце вiдбору, Ns

свердловини
Сумарна активнiсть с-

випромiнюючих
радiонуклiдiв (Бк/дмЗ)

Сумарна активнiсть В-
випромiнюючих

радiонуклiдiв (Бк/дмз)

.Щопустима
похибка

вимiрювання
%Фактично Норматив Фактично НорьIатив

042 Вода питна св. Jфl,
Свинокомплекс J\Ъl2

сп Тов книва
Переяславщини>
КиТвська обл.,

Яготинський р-н,
Щвiркiвщинська сiльська
рада, Комплекс булiвель i

споруд Ns2

<0,01 0,1 0,429 1,0 l5

04з Вода питна св. Ns2,
свинокомплекс Лъl2

сп Тов книва
Переяславщини>
КиТвська обл.,

Яготинський р-н,
Щвiркiвщинська сiльська
рада, Комплекс булiвель i

споруд Ns2

<0,0l 0,1 0,4зз 1,0 15


