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ЗВIТ резульmаmiв провеdення iнсmруменm(мьно - лабораmорнttх вtлмiрювQнь поксвнuкiв склаdу mа власmuвосmей

проб Bodu з колоdязя с. КаЙнарu Яеоmuнськоео району Ku'iBcbKoi обласmi dля СП ТОВ <НИВИ

ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ)) cBllHoKoшruleKcy lФl2 вidповidно do звimу з оцiнкu Bll,|uBy на dовкiлля

1. зАгАльнА чАстинА
Меmа: провеdення iнсmрулленmсulьно-лабораmорнuх

показнuкiв склаdу mа власmuвосmеЙ

Яzоmuнськоzо району KuiBc bKoi' обласmi,

проб воdu з колоdязя

В idoMocmi щоdо суб' екmа zоспоdор ювання

вu]йiрювань

с. КаЙнарu

Повне найменування головного
пiдприемства
(юридичноi особи)

сшлънЕ УKPAIHCЬKO-
ВЕЛИКОБРИТАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ IДАЛЬНIСТЮ
"НИВА ПЕ,РЕЯСЛАВЩИНИ)

Коротне найменування
головного пiдприемства

СП ТОВ "Нива Переяславщиниll

Юридична адреса 08420, Киiвська область, Перяслав-
Хмельницький район, с. Переяславське,
вул. Привокз€шьн а, бу л,. 2
Тел: * 38 04567 281' 92, +38 044 585 27 97,
E-mail : info@niva-sa.com.ua

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

25564175

Посада, ШБ керiвника головного
пiдприсмства, тел. .Щиректор - Шакель Вiталiй

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

Кол КВЕ.Щ 01.1l Вирощування зернових культур
(KpiM рису), бобових культур i насiння олiйних
культур (основний);
Код КВЕД 01.46 Розведення свиней;
Кол КВЕ{ 01.6l [опомiжна дiяльнiсть у
рослинництвi;
Код КВЕД 01.62.Щопомiжна дiяльнiсть у
тваринництвi;
Код КВЕД 03.12 Прiсноводне рибальство;
Кол КВЕЩ 0З,22 Прiсноводне рибництво
(аквакультура);
Кол КВЕЩ l0.11 Виробництво м'яса;
Кол КВЕ.Щ 10.13 Виробництво м'ясних продуктiв;
Кол КВЕ[ 10.41 Виробництво олii та тваринних
жирiв;
Кол КВЕ[ 10.9l Виробництво готових KopMiB для
тварин, що утримуються на фермах;
Код КВЕД 46.2l Оптова торгiвля зерном,
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звIт резульmаmiв провеdення iнсmрулtенmсшьно - лабораmорнuх вtlмiрювань поксвнuкiв сюtаdу mа власmuвосmей

проб Bodu з колоdжя с. Кайнарu Яеоmuнськоео району Кui|вськоi,обласmi dля Сп тов <ниви
пЕрЕяслдвщиниD свuнокомплексу Ml2 вidповidно dо звimу з оцiнкч вruluву на dовкiлля

необробленим тютюном, насiнням i кормами для
тварин;
Кол КВЕЩ 46.з2 оптова торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами;
Код КВЕЩ 46.90 Неспецiалiзована оптова
торгiвля;
Кол КВЕ! 47.1l Роздрiбна торгiвля в
неспецiалiзованих магaвинагпереважно
продуктами харчування, напоями та тютюновими
виробами;
Кол КВЕ! 47,22 Розлрiбна торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктЕlп4и в спецiалiзованих
магiвинах;
Кол КВЕ! 52.10 Складське господарство;
Кол КВЕ,.Щ 70.22 Консультування з питань
комерцiЙноТ дiяльностi Й керування;
Кол КВЕ! 4|.20 Будiвництво житлових i
нежитлових

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

в ttllп ip ю в ан ня про в е d е н i

Вимiрюв€шьною екологiчною
лабораторiею

ТОВ (ДОЗВIЛ ЕКО ПЛЮС>

Юр. адре са: 2|029, Вiнницька область
м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.
105-Б, коп.3, оф.702
тел.: 0967718041
код едрпоу 4056883з
IПН:405688З3

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

Внесено до Перелiку установ, органiзацiй
та закладiв, якi здiЙснюють розробку
документiв, що обrрунтовують обсяги
викидiв для пiдприсмств, установ,
органiзацiЙ та громадян суб'ектiв
пiдприемницькоТ дiяльностi.

Лист Мiнприроди J\Ъ25 16-1415205-20 вiд
16.09.2020

TepMiH дii: до l6.09.2025 р.

Свiдоцтво про атестацiю JфOOб5/20 вiд 22J0.2020 р.



звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменmсцьно - лабораmорнuх вuмiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmей
проб Bodu з колоdязя с. Кайнарu Яzоmuнськоео району Кuiвськоi обласmi dля Сп Тов книви

ПЕРЕЯСЛДВЩИНИ> СВuНОКОмrulексу lФt 2 вidповidно dо звimу з оцiнкч вlйuву на dовкiлля

Видане ЩП <В iнницястандартметрологiя)

Прiзвища вiдповiдztльних виконавцiв Начальник лабораторiТ - Щовбиус I.C.

2. УМОВИ ВИКОНАННЯ ВIДБОРУ ПРОБ ТА ВИМIРЮВАНЬ
При виконаннi вимiрювань дотримуються таких умав:

- 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 (220t20) В за частоти струМу (50t1) Гц.

3. НОРМАТИВНА ТА МЕТОДИЧНА ДОКУМВНТАЦIЯ
В данiй роботi викорисТовув.tлись наступнi законодавчi та нормативнi

документи:

- Iнструкцiт по експлуатацiт засобiв вимiрювальнот технiки (звт) та

випробовув€lльного обладнання (ВО);

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

призначеноi для споживання людиною" (ЩСанПiН 2.2.4-171-10);

- дстУ госТ 27З84:2005. Вода. Норми похибок вимiрювань показникiв

складу i властивостей;

- МВВ Ns 08l11,2-0З17-06 Поверхневi, пiдземнi та

виконання вимiрювань водневого покulзника

зворотнi води. Методика

(рН) електрометричним

методом;

_ мвВ j\ъ 081112,0644-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоТ концентрацii масовоi концентрацiТ кальцiю

та магнiю титрометричним методом);
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проб Bodu з колоdязя с. Кайнарu Яеоmuнськоzо району kuiBcbkoi обласmi dля Сп Тов книви
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- МВВ М 08ll1'2-01r77-05 (Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

ВИКОНаННЯ ВИМiрЮВань масовоi концентрацiТ сульфатiв титриметричним

методом>;

МВВ J\Ъ 081112-065З-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

ВИКОНаННя ВиМiрЮвань масовоТ концентрацiТ хлорЙдiв титриметричним

методом>;

МВВ J\Ъ 08ll|2-0106-03 <Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

виконання вимiрювань масовоi концентрацii амонiЙ-iонiв

фотоколориметричним методом з реактивом Неслера);

МВВ М 081^l12-0651-09 <Води зворотнi,

виконання вимiрювань масовот

фотоколориметричним методом) ;

МВВ J\Ъ 081112-02З6-09 <Води зворотнi,

виконання вимiрювань масовот

фотоколориметричним методом)) ;

Iнструкцiя. Спектрофотометр DR-2800;

Iнструкцiя. Sension 1;

КШ 2l1'.1.4.039-95. Методика гравiметричного визначення завислих

(суспендованих) речовин в природних i стiчних водах.

4. МВТОДИКА ВIДБОРУ ПРОБ ВОДИ ДЛЯЛАБОРАТОРНИХ АНАЛIЗIВ

При вiдборi проб води з вiдкритоТ водойми чи колодязя вимiрюють iT

ТеМПературу За допомогою спецi€шьного термометра (мал. 16.1.) або звичаЙного

хiмiчного термометра, резервуар якого обгорнений марлевим бинтом в декiлька

шарiв. Температуру визначають безпосередньо у джерелi води. Термометр

опускають у воду на 5-8 хв., потiм швидко витягають i знiмають пок€вники

температури води.

поверхневi, пiдземнi. Методика

концентрацiТ HiTpaT-ioHiB

поверхневi, пiдземнi. Методика

концентрацiТ нiтрит-iонiв
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проб Bodu з колоdязя с. КаЙнарu Яеоmuнськоzо району Кu'iвськоi'обласmi dля СП ТОВ (НИВИ

ПЕРЕЯСЛДВЩИНИD cluчonoшlulency MI2 вidповidно dо звimу з оцiнкu Blulury на dовкiлля

ý

Мал. 16. ]. Терлtомеmр dля вuлtiрювання mеJчrпераmурu воdu в воdойJйах,

колоdжrш (а), баmоллеmрu dля вidбору проб воdu на аналiз (б).

Вiдбiр проб води з вiдкритих водойм та колодязiв проводиться за

допомогою батометрiв рiзних конструкцiЙ, якi забезпечуються подвiЙним

шпагатом: для опускання приладу до заданоi глибини та для вiдкривання корка

судини на цiй глибинi (rал. 16.1-б).

Для вiдбору проб води з проточних водойм (piKa, струмок) сконструйовано

батометр з стабiлiзатором, який спрямову€ горловину судини протитечii.

Пробу води з водопровiдного крану чи обладнаного капта}ку вiдбирають:

о для бактерiологiчного аналiзу, пiсля попереднього обпалення

вихiдного отвору крана чи каптажу спиртовим факелом, сцускання води з крана

протягом не менше l0 хвилин, у стерильну пляшку емнiстю 0,5 л, з ватно-

марлевим корком, оберненим зверху паперовим ковпаком. IЦоб не замочити

ватно-марлевий корок, пляшку заповнюють примiром на три чвертi з тим, щоб

пiдкорком з€Lпишилося 5-6 см повiтряного простору. Посул з ватно-марлевим

корком заздалегiдь стерилiзують у сушильнiй шафi при 1600 С протягом години;

о для короткого санiтарно-хiмiчногоан€Lпiзу (органолептичнi показники,

ocHoBHi пок€lзники хiмiчного складу та пок€вники забруднення води) вiдбирають

до одного лiтра у хiмiчно-чистий посуд, попередньо сполоснувши його водою,

яку вiдбирають (для повного санiтарно-хiмiчного анаrriзу вiдбирають 3-5 л води).
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проб воdu з колоdязя с. Кайнарu Яеоmuнськоео району kui|Bcbkoi обласmi dля Сп тов <ниви
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видl найменування,

водоЙми, артезiанськоТ

Пiд час вiдбору проби складають супровiдний лист, в якому зЕвначають:

крану, водорозбiрнот колонки); Його стислу характеристику; стан погоди пiд час

вiдбору проби та протягом попереднiх l0 днiв; причину Г мету вiдбору проб

(планове обстеження, несприятлива епiдемiчна ситуацiя,

погiршення органолептичних властивостей води); лабораторiя, в яку

направляеться проба; необхiдний обсяг дослiджень (короткий, повний caHiTapцo-

хiмiчний аналiз, бактерiологiчний аналiз, визначення патогенних

мiсцезнаходження, адресу джерела води (поверхневоТ

свердловини, шахтного колодязя, каптажу, Водопровiдного

скарги населення на

мiкроорганiзмiв); дату i час вiдбору проби; результати дослiджень, виконаних пiд
час вiдбору проби (температура); ким вiдiбрана проба (прiзвище, посада,

установа); пiдпиС посадовОi особи, яка вiдiбрала чю пробу.

проби повиннi бути доставленi в лабораторiю якомога швидше.

БактерiоЛогiчнi дослiдження мають бути розпочатi протягом 2 годин пiсля

вiдбору проби або за умов зберiгання у холодильнику при 1-8oC - не пiзнiше, нiж

череЗ б годин. Фiзико-хiмiчний аналiз проводять протягом 4 годин пiсля взяття

проби або за умов зберiгання у холодильнику при 1-8ОС - не пiзнiше, нiж через 48

годин. При неможливостi проведення дослiджень в з€}значенi термiни проби

повиннi бути законсервованi (kpiM проб для фiзико-органолептичних i
бактерiологiчних дослiджень, а також визначення Бпк, якi обов'язково

ЗДiЙснюють у наведенi вище термiни). Консервують проби 25 %розчином H2Soa з

розрахунку 2 мл на 1 л води або iншим способом зЕLлежно вiд показникiв, якi

булуть визначатися.

Що вiдiбраноТ проби додають супровiдний бланк, у якому вк€вують адреснi

координати, вид джерела води, куди направляеться проба, мету аналiзу, дату i час

l
l
l
l

вiдбору проби, пiдпис посадовоi особи, яка вiдбирала цю пробу.
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5. висновок

За результатами проведення iнструмент€Lпьно-лабораторних вимiрювань

покЕвникiв складу та властивостеЙ проб води води з колоdязя с. Кайнарu

Яzоmuнськоzо ройону KuiBcbKoi обласmj перевищень нормативних пок€lзникiв

затверджених fl,ержавних санiтарних норм та правил <ГiгiенЙi вимоги до питноi

води призначеноТ для споживання людиною)) (ЩСанПiН 2.2.4-171-10) не

виявлено.

Результати вимiрювань представленнi в додатках, в протоколi

проведення вимiрювань показникiв складу та властивостеЙ проб води Лb4б-

04l2l вiд <<07>> квiтня 202t року. Вiдповiдно до акту вiдбору проб вод вiд

01.04.2021 р. ЛЪ46В.



Санiтарно-промислова лабораторiя ТОВ кflовкiлля>
22500, Вiнниlшса обл., м. лшоrcrь, вlш Вlшrева- 26 IвдN Uд593808050000000026006502049 в АТ кРайффайзен Банк АвАJIь>

МФО 380805, код е,IРПОУ 39l30б52, Е_пrаil: tov.dovkillya@gmail.com, Тел. (097)-29-171-15, (068)-З76-17-З6.

протокол ль 46-0412|
вrмiрювlпь покцlЕпкЬ скJI8щr та вJIастпвостей проб води

вй"07"квiтня 202|р.
р. JФ4бВ.

)),

(нвва аналiтпiдроздfury)

Вi,щlовi.що до {lKTy вiлбору прб вол вИ 01 .04.202l
CaHi вlи

28.02.20р..пt

проведено вимiрюванпя показшсiв скJIаду та властивостей пiдземних вод

ддя: СП ТОВ <<IIпва Переяславщпцц2_йW
эl

яслав-хмелъницькцц вське, вул.
(хiсчсзнжомення1

1. вцбiр проб вол провсдеЕо вilтповi,що до (шннID( нормативних докр{ентiв (далi - НД):

_ дсту ISo 5667-1l:2005. Якiсть вош.Вiдбирання проб. Частина 11. НастаноВи ЩОДО

вiдбирання проб пiдземшс вод;
_ дсту ISo 5667-2:200З. Якiсть водд. Вiдбиршlня проб. Частина 2. Настанови ЩОДО МеТОДiВ

вiдбирання проб.

2, ВимiрюМпня проведенi зiдпgвiлно до методик виконання вимiрювань (далi _ мвв),

допущених до використаЕЕя та ЕаведеЕш у <Перлiку методик виконання вимiрювань (визначень)

скJIадiв. тимчасово доп}rщеЕш до вш(оDпстаIIЕя МiнпDиродr)

(назвц вiдомостi про затвердкеIIЕя)
(далi -'Перелiк). ШЬфр" з{ютосокшж МВВ за Перелiком наводяться в роздiлi 5 кРезультати

вимiрювань>;
МВВ, що не увiйшли до Перлiку:

(назвц вiдомоgгi про затвер,шкення)

з. ПрИ виконшrнi застосоваНi TaKi ocHoBHi засобИ вимiрювальноi технiкИ (ЗВТ):

Сrr.**офоrоr.*и DR-2800 (св-во м з7ll507 вiд l3.07.20; Nql179151): атомно-абсорбцiйний_

дд8500 (."_"о Nn з7l1508 *iд 1з.07.2020): фотомеm фотоелектричниЙ КФК-3 (СВ-Ва }ф37/1510 ВiД

1з.07.2020. Nn91l1976) ваги лабораторнi важЬнi АЩ-200 N452: ВЛР- 200 М 3З2 (СВ-Ва N З5-

02107lз. вiд 18.06.2020. N9з5-02/07l4 вй l8.06.20): ioнoMip (Sensionl) ]ф0607075023З (СВ-ВО Jф

ZОZrЯВ+ BiT ZS.OB.ZOZOr контчктом?"r:iн}:r*Р;#q9;*Jol9Рj;6*lЗ3;[:io;зо }lЪ ZOZIqBS BiT Z5,oB,ZOZOi,

4. Назва документц цо реглапdенту€ HopMoBaHi значення BMicTy показникiв, що наведенi

в роздiлi 5.

4.| Нормоване значенЕя - грчшично допустима концентрацiя (гщк)

4.1.1.,Щержавнi caHiTapHi Hopц11ru rrp*"nu "Гiгiенiчнi вимогИ до води питноТ, призЕаченоi для

споживанЕя Йдлною" (дсшrпiн 2.2.4ir71,-|0), з колодязiв та каптаЖiВ ДЖеРеЛ,

ки

(д8гл нава орга$у з акршrгшrii)

CTop.l, всього2
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