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ЗВIТ резульmаmiв раdiацiйноl'якосmi пumноi'воdu dля сп тоВ <нивд пЕрЕяслдВЩИНИD свuноко.мппексу Ml2,
u1o знахоdumься Кui|вська обласmь, Яеоmuнськuй район, mерumорiя,Щвiркiвtцuнськоi сiльськоi padu (за меэtсамч

населеноео пункmу)

1. зАгАльнА чАстинА
меmа: провеdення iнсmрул,tенmально-лабораmорнllх вuJvliрювань раdiацiйно|'

якосmi пumноi воdu вidповidно do звimу з оцiнкu влzлuву на dовкiлля

свl'tнокол|пJlексу MI2, lцо знахоdumься KuiBcbKa обласmь, ЯzоmuнськuЙ раЙон,

mеРumОРiЯ !Вiркiвlцuнськоi' сiльськоi'раdu (за меuсалиu населеноzо пункmу).

В idoMo cmi що do су б' екmа ?о с по d ар ю в ання

Повне найменування головного
пiдприемства
(юридичноi особи)

сшльнЕ yKPAiHCbKo-
ВЕЛИКОБРИТАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIrIПОВ rДАЛЬНIСТЮ
" НИВ А ПЕРЕЯСЛ,,\ВЩ ИНИ)

Коротне найменування
головного пiдприсмства

СП ТОВ "Нива Пер,gдgл.вщI{ниlt

IОридична адреса 08420, Киiвська область, Перяслав-
Хмельницький район, с. Переяславське,
вул. ПривокзЕuIьн а, бу л,. 2
Тел: * з804567 28]r 92, +З8 044 585 27 97,
E-mail : info(Eniva-sa. соm.ча

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

25564|7 5

Посада, ШБ керiвника головного
пiдприемства,
тел.

Щиректор - Шакель Вiталiй

Назва виду економiчноi
дiяльностi об'екта за КВЕД (код
видi в економiчноI дiяльностi
згiдно iз загальним
класифiкатором видiв
економiчноТ дiяльностi)

Кол КВЕ.Щ 01.11 Вирощування зернових культур
(KpiM рису), бобових культур i насiння олiйних
культур (основний);
Кол КВЕ! 01,46 Розведення свиней;
Кол КВЕ.Щ 01.61 .Щопомiжна дiяльнiсть у
рослинництвi;
Кол КВЕЩ 0|.62 !опомiжна дiяльнiсть у
тваринництвi;
Код КВЕ,Щ 0З,|2 Прiсноводне риба-пьство;
Кол КВЕ,Щ 03,22 Прiсноводне рибництво
(аквакультура);
Код КВЕ,Щ 10.1l Виробництво м'яса;
Кол КВЕ.Щ 10.13 Виробництво м'ясних пролуктiв;
Кол КВЕ.Ц 10.41 Виробництво олiТ та тваринних
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жирiв;
Код КВЕД 10.91 Виробництво готових KopMiB для
тварин, що утримуються на фермах;
Кол КВЕЩ 46.2l Оптова торгiвля зерном,
необробленим тютюном, насiнням i кормами для
тварин;
Кол КВЕ! 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
виробаN,{и;

Кол КВЕЩ 47.22 Роздрiбна торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами в спецiшtiзованих
магщинах;
Код КВЕД 52.10 Складське господарство;
Кол КВЕ!'10.22 Консультування з питань
комерчiйноТ дiяльностi й керування;
Кол КВЕЩ 4|.20 Будiвництво житлових i
нежитлових

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

В tuwip ю в ан ня про веd е н i

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

В имiрювальною екологiчною
лабораторiсю

ТОВ (ДОЗВIЛ ЕКО ПЛЮС>

Юр. адреса: 2|029, Вiнницька область
м. Вiнниця, вул.Хмельницьке шосе, буд.
105-Б, коп.3, оф.702
тел.:0967718041
код сдрпоу 40568833
IПН:40568833
Внесено до Перелiку установ, органiзацiй та
закJIадiв, якi здiйснюють розробку
документiв, що обrрунтовують обсяги
викидiв для пiдприемств, установ,
органiзацiй та громадян суб'ектiв
пiдприемницькоi дiяльностi.

Лист Мiнприроди Ns25/6-1415205-20 вiд
|6.09.2020

TepMiH дii: до 16.09.2025 р.
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2. УМОВИ ВИКОНАННЯ ВЦБОРУ ПРОБ ТА ВИМIРЮВАНЬ
при виконаннi вимiрювань дотримуються таких умов:

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

- атмосферний тиск вiд бЗ0 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 (50tl) Гц.

3. НОРМАТИВНА ТА МЕТОДИtIНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

документи:

випробовув€lльного обладнання (ВО);

- (Державнi caHiTapHi норми та правила

В данiй роботi використовуваJIись наступнi законодавчi та нормативнi

призначеноi для споживання людиною'' (,.ЩСанПiН 2.2.4-|71 -1 0).

4. ПРАВИЛА ВIДБОРУ ПРОБ ВОДИ
!ля повного аналiзу об'ем 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 забруднення проточнот
води, проби беруть вище цього джерела, 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 - l м i на деякiй

- Iнструкцii по експлуатацiТ засобiв вимiрювальноi технiки (ЗВТ) та

"Гiгiенiчнi вимоги до води питноi,

свiдоцтво про атестацiю )ф 0065/2 0 вiд 22.I0.20a0
!П <В iнницястандарrr.rроЙПЫ

IIрiзвиша вiдповiдальних виконавцiБ Нача.гlьник лабораторii - ДовОиус rc.

населено2о пункtпу)

Вltдане
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ВiдСтанi вiд берега (1 - 2м). При взяттi проби води з Kpal]a або колодязя з насосом

проводять промивку або вiдкачку протягом 10-15 хв.

ЩОСлiджувану воду н€Lпивають у бутлi закривають скляними шлiфованими

Пробками або корковими, якi попередньо кип'ятять у дистильованiй водi.

Проби води i вiдкритих водоймберуть з намiченоТ глибини батометром

Виноградова Ф"с. 1, 2). Який складаеться iз затискача з чотирма лапками,

ЗВlяЗаними ланцюжком, регулюючого гвинта (знизу), за допомогою якого лапки

Щiльно затискують посуд, i пристосування (вгорi) для вiдкривання пробки на

потрiбнiй глибинi.

При вiдсутностi батометрапроби вiдбирають бl,тлем. !о пробки бутля

прикрiпляють шнур. eMKicTb встановлюють у важку оправу або пiдвiшують до неТ

ВанТаж. Опустивши Його на намiчену глибину, тягнуть за шнурок, на якому

закрiплена пробка, i вiдкривають бутель.

ПРИ вiдборi проби води складають супровiдний докуNIент, копiю 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

ra вiдстань вiд берега; з якоi частини водопроводу (кран, гiдрант, резервуар) взято

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

ПРОб; колiр, Запах i смак води if прозорiсть каламутнiсть, осад, температуру; стан

ГIоГоди пiд час взят"гя проби i за кiлька днiв до цього (дощова, суха, 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 iT зберiгають у
ХОЛОДИЛЬнИкУ. Гранично допустимим строком зберiгання: проб у тих умовах
вважають для чистоI води - 72 год., для незначно забрулненоi - 48 i для

ЗабРУЛненоi - 12 год. Щопускасться консервацiя проб у теплу погоду року, якшо

ПеРеСИЛКа ТрИВае бiльше доби. У воду, призначену для визначення окислюваностi,
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а також BMicTy aMiaкy i хлоридiв, можна додавати 2 мл 25Уо-\ сiрчаноТ кислоти на
1 л, для визначення iнших пок€вникiв - 2 мл хлороформу на 1 л.

воду для бактерiологiчного дослiдження набирають у стерильнi склянки
мiсткiстЮ 0,5 Л з притерТими пробкамИ або ватними стерильними тампонами. При
ЦЬОМУ ДОТРИМУЮТЬСЯ ПРаВИЛ баКТеРiОЛОГiЧНоТ технiки. Посуд, призначений для
вiдбору проб води для бактерiологiчного дослiдження стерилiзують у автоклавi
протягом 20 хв,при тиску 1.5 атм абоу сушильнiй шафiпри температурi lбос
протягом 1 год, Пiсля цього посуд загортають впапiр i в ньому доставляють до
вододжерела.

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

Проби з вiдкритих водойм беруть з глибини 10 - 15 см вiд поверхнi води,
€Lпе не менш як 10 - 15 см вiд " водойми. З прорубiв пробу вiдбирають на глибинi
10 - 15 см вiд нижньоi поверхнi льоду.

при вiдборi проби води для бактерiологiчного дослiдження складають
супровiдний документ такою самою формою, як i при взяттi проби для фiзико-
xl мlчного дослlдження.

Рис. 1 . Батометр Рис. 2 . Батометр
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5. висновок
За результатами проведення iнструмент€lльно-лабораторних вимiрювань

радiацiЙноТ якостi питноI води свинокомплексу Nsl0 покЕвники питомоi сумарноi
0- активностi та в- активностiпинтоi води не перевищують нормативних
показникiв затверджених Щержавних санiтарних норм та правил <гiгiенiчнi
вимоги до питноi води призначеноi для споживання людиною> (ЩСанПiн 2.2.4-
|]1-|0) лодаток Jф3, таблиця М1.

результати вимiрювань представленнi в додатках,

радiацiйноi якостi питноТ води м 005/22Р вiд ((01>> липня

в паспортi

2022 р,



Санiтарно-промислова лабораторiя тоВ <<Щовкiлля>>
22500'Вiнницькаобл,,м,Липовець,вул.Вишнев426 

IВАNUА27з5l005000002600l878844775вАт<укрсиББАнк>
МФО 35l005, КОЛ е!РПОУ ЗИ5ОВsz,Е-mаil: tov.dovkillya@;;;ll;й, тел. (097)-29- l77-15,(068)-376_17_36

ЗАТВЕРДЖУЮ:
В кЩовкiлля>

В.В. !ишкант

пАспорт
ЛlЪ 005/22Р вИ (01> липня

(дiйсний протягом з -* po*i" ХЖХ'#Тi ;XЖ::ffi:lifli.o.u щсаппiн 2.2.4_ |7 | _l 0)

].
2.

3.

4.

5.

б.

7.

результати лоспi

8. особи вiдповiдаль"i за., оведення вимlрювань та розрахункiв:
Iнженер. о.В. Бойко

висновок: показники питъмот Ъумарноi 0,- активностi та В- активностiпинтоi води не

)i|-::нУз_:лоl_у-"""их покzlзникiв затверлжених.Щержавних санiтарних норм та правипдл rrvyшl ro lrPcaDylJl<Гiгiенiчнi вимоги до питноi води призначеноi для споживання людиною> (!СанПiн 2.2.4-171-10) додаток }Ф3, таблиця Nql.

найменування пiдприемства замовника: Сп Тов кнuва ПереяоlавtцuнаD.
Адреса замовника : 0 8 4 2 0, К u'iB с ь ка о бл., П ер ея сл а B-X,r,t ел ь н u ць к а й р- н,с.Переяславське, вул. Прuвокзальна, б. 2.
Лата проведення дослiджень.. 0] лuп'ня 2022 р.методи Дослiджень: раdiомеmрuчнай з раdiiхiмiчною пidzоmовкою лiчч.ltьноzо зрозка.засоби вимiрювальнот технiки:. альфа-бimа padioMemp dля валtiрювання M(ulaxакmuвносmей умФ-2000 JYs398 (св-во м 32-0I/2064 ;id 23.t2.2б2D.
!одатковi вiдомостi: пробч преdсmавленi ТоВ кfовкi,lля>.
Мета дослiджеНня: BidпoBidnir-u раdiолоziчнtlж показнuкiв Btlll,tOZa-пrt fерlrcавнчхсанimарнuх норл| mа правuJl кгiziенiчнi Bulttozu do пumноi Boda прuзначеноt dляспоilсавання люduною> (!СанПiН 2.2.4-1 7t-I 0).

,'.'lb '*]];)З--#,i,

к

ДЦQти Дослiджень:
.hlъ

ре€стр
Мiсце вiдбору, Ns

свердловини
Сумарна активнiсть о-

випромiнюючих
радiонуклiдiв (Бrс/дм3)

Сумарна активнiсть В-
випромiнюючих

радiонуклiдiв (Бк/дмЗ)

Щопустима
похибка

вимiокlваннI
Фактично Норматив Фактично Норматив %042 Вода питна св. ЛЪl,

Свинокомплекс Nsl2
сп Тов книва

Переяславщини>
КиiЪська обл.,

Яготинський р-н,
Двiркiвщинська сiльська
рала, Комплекс булiвель i
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