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звIт резуlьmаmiв провеdення iнсmруменmсиьно-лабораmорнчх BtttlipюBaHb показнuкiв склаdу mа масmuвосmей
tpyHmiB dля СП тов <нивд пЕрЕяслдВЩИНЬ) cnuлonoшruleKcy tФl2, що знахоdutпься Кuiвська обласmь,

Яеоmuнськuй район, ,Щвiркiвщuнська сiльськq раdа, Комrшекс буdiвель mа споруd NЬ2

1. зАгАльнА чАстинА
Меmа: провеdення i н с mрум е нm aJl ь н о -л аб о р аm ор н tM вuJйiрювань

показнltкiв склаdу mа власmuвосmей lpyHmiB вidповidно dо звimу з оцiнкu вплuву на

dовкiлля свllнокоJчll?^лексу Ns]2, що Кuiвська обласmь,- ЯzоmuнськuЙ раЙон,

lBipKiBu4uHcbKa сiльська раdа, Комrutекс буdiвель mа споруd М2.

BidoMocmi щоdо суб' екmа zоспоd арювання

Повне найменування головного
пiдприемства
(юридичноi особи) ,.

сшльнЕ укрАiнсько-
ВЕЛИКОБРИТАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ IДАЛЬНIСТЮ
"НИВА ШРЕЯСЛАВЩИНИ)

Коротне найменування
головного пiдпри€мства

СП ТОВ "Нива Переяславщиниtl

Юридична адреса 08420, Киiвська область, Перяслав-
Хмельницький район, с. Переяславське,
вул. Привокз€Lпьн а, бу л. 2
Тел: * 38 04567 2 81 92, +з8 044 585 27 97,
tr -mail : info(@niva-sa. соm.uа

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

25564175

Посада, ШБ керiвника головного
пiдприемства,
тел.

,Щиректор - Шакель Вiталiй

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

Кол КВЕЩ 01.1l Вирощування зернових культур
(KpiM рису), бобових культур i насiння олiйних
культур (основний);
Кол КВЕЩ 01.46 Розведення свиней;
Кол КВЕ! 01.бl .Щопомiжна дiяльнiсть у
рослинництвi;
Кол КВЕЩ 0|.62.Щопомiжна дiяльнiсть у
тваринництвi;
Кол КВЕЩ 0з.l2 Прiсноводне риба;lьство;
Кол КВЕ,Щ 03.22 Прiсноводне рибництво
(аквакультура);



ЯеОmuнськuЙ раЙон, lBipKiBuluHcbKa сiльська pada, Комплекс буdiвель mа споруd NЬ2

Код КВЕ.Щ 10.1l Виробництво м'яса;
Код КВЕ,Щ 10.13 Виробництво м'ясних продуктiв;
Код КВЕ! 10.41 Виробництво олii та тваринних
жирiв;
Код КВЕЩ l0.9l Виробництво готових KopMiB для
тварин, що утримуються на фермах;
Код КВЕЩ 46.2| Оптова торгiвля зерном,
необробленим тютюном,,Еасiнням i кормаNdи для
тварин;
Кол КВЕЩ 46.З2 Оптова торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктtlI\lи ;

Код КВЕ.Щ 4б.90 Неспецiалiзована оптова
торгiвля;
Код КВЕЩ 47.|| Роздрiбна торгiвля в
неспецiа-пiзов€lних магi}зинtlх переважно
ПРОдуКтtlI\4И ХаРчУВаННя, наПОЯМи Та ТЮтюнОВими
виробами;
Код КВЕ,Щ 47.22 Роздрiбна торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктilп{и в спецiа_tliзованих
магtвинах;
Кол КВЕ.Щ 52.10 Складське господарство;
Кол КВЕ.Щ'70.22 Консультування з питань
комерцiйноТ дiяльностi й керування;
Код КВЕ,Щ 41.20 Булiвничтво житлових i
нежитлових

Вiдповiд€ulьна особа за ОНС смашна Тетяна
Тел. (050) 381-60-49

звIт резу-lьmапiв провеdення iнсmруменmсшьно-лабораmорнчх вttмiрювань показнuкiв склаdу mq власmuвосmей

tpyHпiB dля СП ТоВ кНИВд пЕрЕяслдвщини> свuнокомплексу Ml2, tцо знахоdumься KuiBcbKa обласmь,

Вамiрювання провеdенi

Вимiрюв€lльною екологiчною l ТОВ (ДОЗВIЛ ЕКО ПЛЮС)
лабораторiею

Юр. адре са 2|029, Вiнницька область
м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.
105-Б, коп.3, оф.702
тел.: 0967718041
код сдрпоу 40568833
IПН:40568833



звIт резульmаmiв провеdення iнсmрул,tенmально-лабораmорнtм вuмiрювань показнuкiв c*ady mа власmuвосmей
rрунtпiв dля СП ТоВ (НИВд пЕрЕясJIдВЩИНИD свuнокомплексу Mt2, tцо знасоdumься Кuiвська обласmь,

Яеоmuнськuй район,,Щвiркiвtцuнська сiльська pada, Комп,lекс буdiвель mа споруd NЬ2

2. УМОВИ ВИКОНАННЯ ВЦБОРУ ПРОБ ТА ВИМIРЮВАНЬ
при виконаннi вимiрювань дотримуються таких умов:

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

атмосферний тиск вiд б30 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 МЕТОДИtIНА ДОКУМЕНТАЦIЯ
В данiй роботi використовув€rлись насryпнi законодавчi та нормативнi

документи:

- Iнструкцii по експлуатацii засобiв вимiрювальноТ технiки (ЗВТ) та
випробовув€rльного обладнання (ВО);

- охорона природи. Грунти. Номенклатура покzвникiв санiтарного
стану госТ |7.4.2.01-81; Мет.вlдс. J,(b4266-87;ПДt XiM реч у грунтi: ЛЬ2546-82;

J\ЬЗ2 1 0-85; J\Ъ 4433-87.

Реестрацiйне свiдоцтво на розробку
документiв, що обцрунтовують обсяги
викидiв для пiдприемств, установ,
органiзацiй та громадян - суб'ектiв
пiдприемницькоi дiяльностi.

| 
Внесено до Перел

| закладiв, якi здiйснюють розробку
I

ДОКУМенТIв, що обгрунтовують обсяги
викидlв для пiдприемств, установ,
органiзацiй та громадян суб'сктiв
пiдприемницькоТ дiяльностi.

Лист Мiнприроди Ns25/6-1415205-20 вiд
16.09.2020

TepMiH дii: до 16.09.2025 р.

Свiдоцтво про атестацiю Ng0065/20 вiд 22.10.2020 р.
!П<Вiн""ц"с@Видане

Прiзвища вiдповiд€lльних виконавцiв Начальник лабораторii - .Щовбиус I.C.
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_ дсту
воднiЙ витя)кцi;

- дсту

звIт резульmаmiв провеdення iнсmрулlенmально-лабораmорнttх вtlмiрювань показнuкiв склаdу mа масmuвосmей
rрунtпiв dля СП ТоВ кНИВд пЕрЕяслдВЩИНИ) cBuлoKowruleKql tФl2, uцo знахоdumься KuiBcbKa обласmь,

Яеоmuнськuй район, ,Щвiркiвuluнська сiльська раdq, Комшекс буdiвель mа споруd Ne2

7945:2015 Якiсть фунту. Визначення ioHiB к€rльцiю i магнiю у

794з:2015 Якiсть фунту. Визначення ioHiB карбонатiв i

loнlB натрiю i калiю у

хлорид-iона у воднiЙ

I
l
п

t

бiкарбонатiв у воднiй витяжцi;

- ДСТУ 7944:2015 Якiсть rрунту. Визначення

воднiй витяжцi;

- ДСТУ 7908:2015 Якiсть фунту.Визначення
витяжцi;

дстУ 7909:2015 Якiсть rрунту. Визначення сульфат-iона у воднiй
витяжцi;

- дсту 8346:20l5 Якiсть фунту.Методи визначення питомоi
електропровiдностi, рн i щiльного з€tлишку воднот витяжки;

- дсТУ 4729:2007 Якiсть фунту. Визначання нiтратного i амонiйного
€lзоту в модифiкацii Fпщ IГА iM. о.Н.Соколовського.

4. прАвилА вIдБору rрунту
Вiдбiр проб фунту виконують за нормативним документом ''Вiдбiр проб

rрунтiв та вiдходiв при здiйсненнi хiмiко-аналiтичного контролю просторового
(загального i локального) забруднення об'ектiв навколишнього природного
середовища В районах впливу промислових, сiльськогосподарських,
господарсько-побутових i транспортних джерел забруднення. Iнструкцiя''.

проби вiдбирають У скляний або полiетиленовий посуд, полiетиленовi

пакети. Маса проби повинна бути не менше 1 кг

пробу rрунту в лабораторiI розсипають на паперi чи к€lльцi i розминають
товкачиком великi грулки. Потiм вибирають включення - KopeHi рослин, KaMeHi,

скло, вугiлля, кiстки тварин, а також новоутворення - друзи гiпсу, вапнянi
журавчики та iнше. Грунт висуцtуIоть до повiтряно-сухого стану. Методом
квартування вiдбирають пробу масою не бiльше 200 г, яку розтирають у ступцi

5



звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменпсulьно-лабораmорнttх вllмiрювань показнuкiв склаdу mа масmuвосmей
tpyHmiB dM СП ТоВ кНИВд пЕрЕяслдВЩИНИ>l cBu'o*o'ruleKq) lФl2, що знаlсоdumься KuiBcbKa облqсmь,

Яеоmuнськuй район, ,Щвiркiвuluнська сLпьська pada, Комплекс буdiвапь па споруd М2
товкачиком i просiвають через сито.

просiяну пробу розтирають у ступцi до пудроподiбного стану.
Пiдготовлену пробу вмiщують у бюкс i зберiгають протягом усього часу аналiзу в
ексикаторi.

З пiдготовленоi проби беруть двi наважки масою (50,0 + 0,1) г, зваженi з
точнiстю до 0,1 г.

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

показникiв складу та в,ластивостей rрунту свинокомплексу Ns12 перевищень
нормативних пок€lзникiв не виrIвлено.

Результати вимiрювань представленнi в додатках, в протоколi
проведення вимiрюваЁь показникiв складу та властивостей rрунry t|0-07l2l
вiд (09> липня 202l року. Вiдповhно до актУ вiдборУ проб rрунтiв вiд
02.07.2021, лъ1l0г.



Са н iTa р но-проми c/loBa ла бо раторiя то В (До вкiлля >l

протокол лъ ||0-0,7l21
вrчiрrовавь показпикiв склаДу та властивостей rрущiв

вiд к09> липня 2021р.

Вi.тповiлrо до акту вiдбору проб rрунтiв вiд 02,07 ,2021l р,, }Ф1l0Г

Сапiтарво-промисловою лабораторiею <тоВ Довкiлля>
( каilчен]aмнIrя пйрозлiлу iнструмеrrтально-лабораторного коrrгролю)

.21с l2021 2,7.04.2024
ог11

допущених
допущених

нормативних документiв (далi

ничи((

Свинокомплекс ЛЪ12

пт <,( tlIlBa Ки'il
Ко л}2

(найменування суб' сюа господарювання)

t. Вiдбiр проб црунтiв проведено вiдповiдно до чинних

- нд), перелiк якй* 
"u""д"пий 

в AKTi вiдбору проб грунтiв,

2. Вимiрювання проведенi вiдповiдно до:

методик виконаЕня вимlрювань (да,lri мвв),
наведеЕих у методик виконання вимiрювань (МВВ),

та
та

воТ

до
до

caHi

використання
використання

наведених у CBi

кРезультати вимiрюваньD ;

З. При вимiрюваннi застосованi TaKi1 основн1i засоби вимiрювальноТ технiки:
-r. L LvfL Dlrrvlrf,

Спектрофотометри eK-zBoO (св-во Nч Z+rZrOq вiд OS,OZ Zt: NЬl1]?r1_11;)i#g{1{9л10::еrб;Чf#lТ,

(св-во ]ф 2611984 вiд 25.08.2020): конлуктометр < n5> 11 102_Gд:_в_q.Цq_2ýД98_5

вiд 25.08.2020)
(назва, тип, заводський номер, вiдомостi про.повiрку)

лабораторii ТОВ <Довкiлля>
(назва вiдомостi про затвердженrrя)

(далi - ,,Щолаток). Шифри застосованих МВВ за додатком

14.07.2020 р. ]ф 1595.

наводяться в роздiлi 5

,rИ u"i.TЙ".r"o оо"устимих концентрацiй (да-lri _-_гдк) 
вiдповiдно до:.

гi.i.*ri"rri o".nu*""r" oorrn.r"roro "ri"rn 
*irir"r* o.,ro""n 

' 
ror"ri. Hun* МОЗ Y*Ouin" 

"io

(назва НД)

Стор. l, всього стор.2

]

]
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