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ЗВIТ реq,льmаmiв раdiацiйноi якосmi пumноi'воdч dля сп тоВ кНИВА пЕрЕяслдВIЦИНИ,, свuнокомrшексу Ml0,ult> ЗНаХОdumЬСЯ За МеаС(lЛlu НаСеЛеНО2О Пункmу Яблунiвськоi,селutцноi,раdч БapuuliBcbKoeo району Kui,BcbKoi.

обласmi
1. зАгАльнА чАстинА

I}[еmа: провеdення iнсmруJйенmально-лабораmорнuх 
вuJиiрювань раdiацiйноi'якосmi пumноi воdu свuнокол4плексу м]0, lцо знахоdumься зq меJсq-л4u населеноео

пункmу,Яблунi в с ько1' с елutцноi' padu Барuu.tiв с ькоz о району Кui.в с bKoi. о бласmi,

BidoMocmi щоdо суб'екmа zоспоdар ювання

(юридичноi' особи)
спIльнЕ yKPAiHCbKo-
ВЕЛИКОБРИТАНСЪКЕ ТОВАРИСТВ О ЗоБмЕжЕною вIдпов rддлiнIстю
"НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИЙ)

Кор oTHe rruiureHy"i*rru
головн ого пiдприемства
Юр1.1длIчна адреса

E-mail : info(Dniva-sa. соm. ua

господарюв€}ння з еЩРПОУ (або
Иентифiкацiйний номер за 

\ - 25564175

!иректор - Шакель Вiталiй

Назва 
""дуБй"оrlr"ыдiяльностi об'скта за КВЕД (код

видiв економiчноI дiяль"о.ri
згiдно iз зага_гlьним
класифiкатором видiв
економiчноТ дiяльностi)

Iультур (основний);

ýод КВВД 01.46 Розведення свиней;
Кол КВЕ{ 0l.бl !опомiжна лi"пiri.ru урослинництвi;
Кол КВЕ! 01,62!опомiжна дiяльнiсть утваринництвi;

Iод КВВД 0З.l2 Прiсноводне рибальство;Код КВЕД 0з.22 Прiсноводн. ;;;;;;r""(аквакультура);
Код КВЕД l0.1l Виробництво м'яса;
Код КВЕД l0.13 Виробництво,'".n"* продуктiв;

5::,5РrД 10.41 Виробництво олii та тваринних

-Т__-



ЗВIТ реqаьmаmiв раdiацiйноi'якосmi пumноi'воdч dля сп тоВ (НИВА пЕрЕяслАВIЦИНИD свuнокомrutексу NЬt 0,
lЦ0 ЗНФСОdumЬСЯ 3а MeЭrccll'tlt Населено2о пункmу яблунiвськоi селutцноi padu Борutuiвськоео району KuiBcbKoi.

l:_.::.|.:.urенимтютю"оr,пБiп"'Ы jlЪ"Йr"оп"
тварин;
Код КВЕД 46.З2 Оптова торгiвля м'ясом iм'ясними продуктами;
Код КВЕД 46.9О Неспецiалiзована огIтоваторгiвля;
Код КВЕД 47.1l Роздрiбна торгiвля внеспецiалiзованих
продуктам" * uo"r#H НЪfiТ;;Т:",. 

" " " ",,виробами:
Код КВЕД 47,22 Роздрiбна торгiвля м'ясом iм'ясними продуктами в спецiалiзованих
мага:}инах;
Код КВЕД 52.10 Складське господарство;
Код КВЕД 7О.22Консультування з питаньКОМеРЦiйноi дiяльносri й o;pr;u;";;"
5:a У'д 41,20 БУдrвництво житлових i

смаrпна Тетяна
Тел. (050) 381-60-49

Вшwiрювання провеdенi

Юр. uдр. са: 21О2g,Вiнницька область
1Рзr"ця, вул. Хмелъниц;;; iro.", буд.l05-Б, коп.3, оф.7О2
тел.: 0967718041
код едрпоу 4056883з
IПН:405688ЗЗ

викидiв для пiдприемств, установ,
органiзацiЙ та громадян - суб'ектiв
пlдприемнлIцькоi дiяльно cTi.

документiв, що обrрунтовують обсягиВИКИДiв для пiдприемств, установ,ОРГаНiЗаЦiЙ та |ромадян суб,ектiв
пiдприемницькоi дiяльностi.

l1., Мiнприроди J\b25 /6-14/52О.5-20 вiд
16.09.202о

TepMiH дii: до 16.09.2025 р.



Свiдоц:гво пр9 атестацiю

ЗВIТ РеЗУЛЬmаmiВ РаdiаЦiЙНОi ЯКОСmi Пumноi'воdч dля сп тов книвА пЕрЕяслдвlцини> свllнокомплексу JФl0,tЦО ЗНаХОdumЬСЯ За МеЭ!ССlrУru НQСеленоео пункmу яблунiвськоi сепutцноi,раdч Барuuлiвськоео району Kui|BcbKot

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

- ']]еМПература повiтря в примiщеннi (20+ 2) "с;
- атмосферниЙ тиск вiд бЗ0 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.;- вiдносна вологiсть повiтря (за температур и 25 ОС)не 

бiльш е 8О Yо;- напруга в електричнiй мережi (22O'2O)B за частоти струму (50t1) Гц.

3, НОРМАТИВНА ТА МЕТОДИtIНА ДОКУМЕНТАЦIЯ
в данiй роботi використовувались насryпнi законодавчi та нормативнiдокументи:

- Iнструкцii по експлуатацiТ засобiв
випробовув€Lльного обладнання (ВО);

вимiрювальноi технiки (ЗВТ) та

- (Державнi caHiTapHi норми та правила ''Гiгiенiчнi вимоги
призначеноi для споживання людиною'' ({СанПiН 2.2.4-171 - 1 0).

до води питноТ,

4. ПРАВИЛА ВIДБОРУ ПРОБ ВОДИ
!ля повного аналiзу об'ем проби води повинен становити 5л, для неповного- 2л. Бутлi повиннi бути склянi, чисто вимит

водою. 

J -- -'\'L'Lrlr' aДvl(' tJИМИТИМи t ополоснути 
дистильованою

мiсце вiдбору проби води з€lJIежить вiд характеру джерела та метидослiдження, Якщо треба виявити вплив певного джерела забруднення проточноiводи, проби беруть вище цього джерела, проти нього i нижче за течiсю. ЗКОЛОДЯЗiВ ПРОбИ беРУТЪ ДВiЧi: УРанцi до початку розбору води та ввечерi пiсля



ЗВIТ РеЗУЛЬmаmiВ РаdiаЦiЙНОi'ЯКОСmi пurпноi'воdu dля сп тов книвА пЕрЕяслдвIциниD свuнокомlulексу Mt 0,
u|О ЗНаСОdumЬСЯ За МеJrcаЛlu НаСеЛеНОеО Пункmу Яблунiвськоi селuulноi padu Барuuлiвськоео району кuiёськоl.

облqсmiРОЗбОРУ. З рiчок, озер, cTaBiB проби дiстаютъ з глибини 0,5 - 1 м i на деякiй

,:"::::::::::1" _"] 
При взяггi проби води з крана або колодязя з насосомПроводять промивку або вiдкачку протягом l0-15 xBl.

llослiджувану воДу н€uIивають у бутлi закривають скляними шлiфованимипробками або корковими, якi попередньо кип'ятять у дистильованiй водi.гIроби води i вiдкритих водоймберуть з намiченоi глибини батометромВиногр:tдова Фис, l, 2), Який складасться iз затискача з чотирма лапками,зв'язанил{и ланцюжком, регулюючого гвинта (знизу), За допомогою якого лапкищiлънО затискують посуд, i пристосуванrul (вгорi) для вiдкривання пробки напотрiбнiii глибинi.

ПрИ вiдсутностi батометРапробИ вiдбираЮть бутлеМ. До пробки бутляПРИКРiПЛ]'IЮТЬ ШНУР, CMKicTb Встановлюють у важку оправу або пiдвiшують до неiвантаж, ()пустивши його на намiчену глибину, тягнуть за шнурок, на якомузакрiплена пробка, i вiдкривають бутель.
при вiдборi проби води складають супровiдний документ, копiю якоговiдправляють до лабораторiI р€вом з пробкою. У документi вказують: дату взяттяпроби, фiк, мiсяць, число, годин); н€lзву вододжерела та мiсце його розташування;За ЗаВДаННЯМ ЯКОГО ПРОВОДИТЬСЯ аНаЛiЗ ВОДИ; Мiсце i точку вiдбору проби, глибинута вiдстанL вiд берега; з якоi частини водопровоДУ (кран, ГiДрант, резервуар) взятоПРОбУ' ТОВЩИНУ ШаРУ ВОДИ; СПосiб взяття проби (батометр, бутелъ); об,ем i числопроб; колilr, запаХ i смаК водИ iT прозоРiсть ка-памутнiстЪ, осад, температуру; станпогоди пiд час взяття проби i за кiлька днiв до цъого (дощова, суха, мiнлива);спосiб консервування; мету дослiдження i бажаний об'ем аналiзу (хiмiчнийповний, хiмiчний неповний); хто вiдбирав пробу, мiсце роботи, посаду, пiдпис.при неможливостi дослiдити воду у день вiдбору проби iT зберiгають ухолодилънику, Гранично допустимим строком зберiгання: проб у тих умовахвважаютъ Для чисто[ води - 72 год., для незначно забрудненоi - 48 i длязабрудненоi - 12 год, Щопускаеться консервацiя проб у теплу погоду року, якщо

-т-r_-



ЗВIТ резульmаmiв раdiацiйноi якосmi пumноl' Bodu dля сп тоВ кНИВА пЕрЕяслдВЩИНИ) cBu.o.o*llJleKcy JФ l0,tЦа ЗНСПСОdumЬСЯ За Meilca'vtu НаСеЛеНОzО ПУнкmу Яблунiвськоi, селuщноi,раdч Барuuлiвськоео району Ku,BcbKoi,

обласmiпересиJIка тривае бiльше Доби. У воду, призначену для визначення окислюваностi,
а також BMicry a'ia*y i хлоридiв, можна додавати 2 мл 25%-Тсiрчаноi кислоти на
1 л, для визначення iнших покzlзник iB - 2мл хлороформу на l л.

l3оду д'я бактерiологiчного дослiдження набирають у стерильнi склянки
МiСТКiСТЮ 0,5 Л З ПРИТеРТИМИ ПРОбками або ватними стерильними тампонами. при
цьому lIотримуються правил бактерiологiчноТ технiки. Пос}Д, призначений длявiдбору проб води для бактерiологiчного дослiдження стерилiзують у автоклавi
протягом20 хв,при тиску 1.5aTM абоу сушильнiйшафiпри температурi 1бос
протягом l год, Пiсля цього посуд загортають впапiр i в ньому доставляють довододжерела.

При взятi проб води водопровiдного крана його стерилiзують полум'ям;
н€LгIиваючи ВоДУ, тримають посуд пiд нахилом, щоб не утворилося пухирчiв
повiтря, не торкаючись горлом посуду до крана.

Пробиз вiдкритихводойм берутьз глибини 10 - 15 см вiд поверхнi води,
€LПе не Менш як 10 - 15 см вiД " водойми. З прорубiв пробу вiдбирають на глибинi
10 - l5 сп,r вiд нижньоТ поверхнi льоду.

при вiдборi проби води для бактерiологiчного дослiдження складають
супровiдrrий документ такою самою формою, як i при взяттi проби для фiзико-хiмiчного дослiдження.

Рис. 2 . Батометр
Рис. Батометр



ЗВIТ резульmоmiв раdiацiйноi якосmi пumноi'воdu dля сп тоВ (НИВА пЕрЕяслАВIЦИНИ) cBu'o'o^llJle'cy JWI0,u'o ЗНаvОdutПЬСЯ За МеuСаfu'u НСlСеЛеНОеО пункmу Яблунiвськоt селutцноi раdч Барuluiвськоео району кuiёськоi.

обласmi
5. висновок

;"":::::::: "*оведення 
iнструмент€lJIьно-лабораторних 

вимiрювань

показникiв ЗатвепDIсеLrтr\, пл*.--л___ . 
,- ---"-,{JrvrD гrUрматИВНИХ

lерджених !ержавних санiтарних норм та правил <ГiгiенiчнiВиМоГи По гттz,гцаТ лл--_ -

171-|0) додаток J\&З, таблиця j\Ъl.

Резулr,тати вимiРюванЬ представленнi В додатках, в паспортiрадiацiйноi якостi питноi води Ns 002-2/22Р вiд <(20> квiтня 2022 р.



3.

4.

5.

санiтарно-промислова лабораторiя тов <tflовкiлляll
22500,Вiнницькаобл,,м.Липовець,вул.Вишнев426 IвАNUА2735l005000002600ls78844775вАт<укрсиББАнк)мФо з5l005, кол С!РПОу зql joosz, E-mail: tov.dovkillya@gmailrcЪm, тел, (097)-29- 177-15,(06s)-з76-17-зб

ЗАТВЕРДЖУЮ:
кЩовкiлля>

В.В. {ишкант

пАспорт
м 002-2/22Р вiд <<20>> квiтня

радiацiйноТ якостi питноi води
(дiйсний протягом 3-х poKiB з дня видачi у вiдповiдностi до п.4.6. ЩСанПiн 2.2.4-17|-|0)

найменування пiдприсмства замовника: Сп Тов кнuва Переяоlавuluнь).
Адреса замовника : 0 84 2 0, Кuiвська обл., Переяслав-Хмельн а ць кuй р-н,,с.Переяславське, вул. Правокзальна, б. 2.
,Щата проВедення дослiджень: 20 квimня 2022 р.методи дослiджень: раdiомеmрачнuй з раdiохiмiчною пidzоmовкою лiчu.ltьно1о зразка.l3асобрr вимiрювальнот технiки:. альфа-бimа padioMemp dля вtлмiрювання tуrалuх
rкmuвносmей УМФ-2000.
,Щодатковi вiдомостi: пробч преdсmавленi ТоВ кfовкiлля>.
]ИеТа zlОСЛiДЖеННЯ ВidПОВidНiсmь раdiолоziчнчх показнuкiв валtо2ал, [ереrcавнuхcaHimapHax норм mа правuл <гiziенiчнi ва,vоzu do пumноt Boda празначеноi dля
|э п о Jlc r, в ан ня л ю d ано ю > (f С а н п iH 2. 2. 4 - I 7 t - l 0).

Лаборант

НОРМаТИВНИХ ПОКаЗНИКiВ ЗаТВеРДЖеНИХ !еРЖавних санiтарних норм та правил <гiгiенiчнi 
"r"Ъ." доПИТНОi ВОДИ ПРИЗНаЧеНОi для споживання людиною> (Щсанп iH 2.2.4-|71 - l 0) додаток ль3, таблицяль1.

#ý

льтати дослiджень:
}li

ре€стр
мiсце вiдбору, М
свердловини

Сумарна активнiсть q-
випромiнюючих

радiонуклiдiв (Бк/дмз)

Сумарна активнiсть В-
випромiнюючих

ралiонуклiдiв (Бк/дмЗ)

,Щопустима
похибка

вимiрювання
%Фактично Норматив Фактично Норматив0l Вода питна св. }lЪl,

Свинокомплекс J\Ъl0
сп Тов книва

Переяславщини>
КиiЪська обл.,

Баришiвський р-н,
с. Яблуневе,

вул. Промислова, l0

<0,0l 0,1 0,426 1,0 l5

02 Вода питна св. J\&2,
Свинокомплекс Jфl0

сп Тов книва
Переяславщини>
КиiЪська обл.,

Баришiвський р-н,
с. Яблуневе,

вул. Промислова, l0

<0,01 0,1 0,442 1,0 l5


