
fro
(ЗАТВЕРДЖЕН(}))

Еко Iшю(},
В.В. Кукуруза

2023 р.

звIт

рвульmаmiв провеОенIdя iшcmpyЙeщmИlbЩo -

л а б о р аmор н uх в utпip ю в а н ь п о к аз н u Ki в crcJt аdу mа

власmuвосmей rpyшmi| (у ллiсцях ршmашування

zно€сховuлца)

вidповidно dо звimу з оцiнкu вплuву на dовкiлля dля
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знсаоduлпься

поксlзнuк

Zно€сховuulа)

ЗВIТ резульmаmiв провеdення iнсmруменmсаьно-лаборапорнtlх BttlttipюBaHb покаЗнuкiВ СКЛаd1

rpyHmiB (у мiсцях розлпаulування zHoecxoBuula) dля СП ТОВ <НИВД ПЕРЕЯСЛДВЩИНИ> cBuHol

шJсоdufпься KuiBcbKa обласmь, Яеоmuнськuй район, ,Щвiркiвtцuнська сiльська pada, KoMruleKc фdi

1. зАгАльнА чАстинА
Меmа: провеdення iнсmруменmально-лабораmорнtлс

)KcBHuKiB сшаdу mа власmuвосmеЙ Фунmiв (у мiсцж рс

tо€сховuulфвidповidно do звimу з оцiнкu вплuву на dовкiлля cBLlHoKoл

lо KutBcbKa обласmь, Яzоmuнськuй район, !вiркiвtцuнська сiл

'омплекс буdiвель mа споруd М2.

Вidолоосmi щоdо суб' екmа zоспоdарювання

mа

пексу М12,

tпа споруd

вuмlрювань

lmаulування

1лексу Ngl2,

,ська раdа,

Повне наймеЕування головного
пiдприемства
(юридичноi особи)

с)шльш укрАiнсько-
ЕiЕЛИКОБРИТАНСЬКЕ ТОВАF
с)БмЕ}кЕною в Iдпов IдА.пъ
"НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ)

иство з
{Iстю

KopoTTte найменування
головн ого пiдприсмства

СП ТОВ "Нива Переяславщиниtl

ЮридлIчна адреса 08420, КиТвська область, Пер;ясл
)(мельницький район, с. Пере:ясl
вtул. Привокз€Lпьна, бу l,. 2
l"ел: * 38 045б7 2 8| 92, +з8 044
Ij-mai1 : info@niva-sa.com.ua

ав-
авсь

585 27 97,

Ке,

Iдентифiкацiйний код суб'екта
госrIодарювання з Сдрпоу (або
iдентифiкацiйний номер за
дрФо)

255641,75

Посада, ШБ керiвника головного
пiдприемства,
тел.

l]иректор - ТIIакель Вiталiй

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

Код КВЕД 01.11 ВирощувЕlння зерно.
(KpiM рису), бобових культур i HaciHH

культур (основний);
Код КВЕД 01.46 Розведення свиней;
Код КВЕД 01.61 .Щопомiжна дiяльнiс,
рослинництвi;
Код КВЕД 0|.62,Щопомiжна дiяльнiс,
тваринництвi;
Код КВЕД 03.12 Прiсноводне рибаль
Код КВЕ.Щ 03.22 Прiсноводне рибниl

|их культурl

l олiйних

ьу

,ьу

)тво;
тво

власmuвосmеu

u,lo

м2

нь

ня



звIт резульmаmiв провеdення iнсmруtl,tенmсаьно-лабораmорнtм вtллiрювань показнuкiв ct,

tpyHmiB (у мiсtlях розmаulування eHoecxoBuula) dля сп тов <нивА пЕрЕяслАВЩИНИ> св

знахоdumьсЯ KutBcbKa обласmь, Яzоmuнськuil район,,Щвiркiвuluнська сiльська раdа, KoЙruleKc

mа власmuв(rсmей

эмmексу Nsl2, що

ель mа споруd М2

iаквакультура);
Код КВЕД 10.11 Виробництво м'яса,

Код КВЕД 10.13 Виробництво м'ясни,

Код КВЕД 10.4l Виробництво олii та

жирiв;
Код КВЕД 10.91 Виробництво готови

тварин, що утримуються на фермах;
Код КВЕД 46.2l Оптова торгiвJuI зерI

необробленим тютюном, насiнням i к

тварин;
Код КВВД 46.З2 Оптова торгiвля мlя(

м'ясними продуктtlми;
Код КВЕД 46.90 Неспецiшliзована оп

торгiвля;
Код КВЕД 4'7.|| Розлрiбна торгiвля l
неспецiалiзоваяих магазинах перева)

ПРОДУКТЕlП,IИ ХаРЧУВаННЯ, НаПОЯМИ Та

виробаI\,Iи;

Код КВЕД 47.22 Роздрiбна торгiвля l

м'ясними продуктtlN,Iи в спецiалiзова
магазинtlх;
Код КВЕД 52.10 Складське господаI

Код КВЕД'10.22 Консультування з п

; комерцiЙноi дiяльностi Й керування;

l КодКВЕД 4|.20 Булiвниuтво житло

l 
".*"rnour*

: продуктiв;
гваринних

r KopMiB для

оМ,
)рмаNrи для

oMi

гова

:но

]ютюновими

сясом i
.их

ство;
лтань

lих i

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

В шvlip ю в ання про в ed eHi

ВимiркlваJIъною екологiчною
лаборагорiсю

ТОВ (ДОЗВIЛ ЕКО ПJIЮС

Юр. адре са; 2|029, Вiнницr
м. BiHHlttUI, вул. Хмельницl
105-Б, коп.3, оф.702
тел.: 09(17718041
код едрпоу 405б88зз
IПН:40568833

))

ка область
ке шосе, буд.



iзацiй та

розробку
обсяги

установ,
суб'ектiв

5205-20 вiд

Внесено до Перелiку установ,

закладiв, якi здiйс

документiв, що обrру

викидiв дJIя пi

органiзацiй та громадян

пiдприемницькоi дiяльностi,

Лист Мiнприроли Jф25/6-1

16.09.2020

TepMiH дii: до 16.09.2025 р,

Р"*rр"цrй"" 
"вiдоцтво 

на розробку

документiв, що обцрунтовуютъ обсяги

викидiв дпя пiдприемств, установ,

органiзацiй та громадян - суб'ектiв

пiдприемницькоi дiяльностi,

lTnOOOSlZ0 вiд 22.10.2020 р,
Свiдоцтво про q]ý9]еЦ'Ю

ЩГI <Вiнницяста

Hu"-"""K лабораторii - ,ЩГрi."""а 
"И"""iЪаJIьних 

виконавцiв

знахоdumься kuiBcbka обласmь, Яzоmuнськuй район, !вiркiвщuнська сiльська раdq, koMrutekc mа споруd fli)

ЗВIТрезульпаmiвпровеdенняiнсmруменmсИьно-Лабораmорнuхвuмiрюваньпокознuкiв

lpyHmiB (у мiсцм розmашування zноесховuща) dля СП ТОВ <НИВА ПЕРЕЯСJIДВЩИНИ>

2. УМОВИ ВИКОНАНН.Я ВIДБОРУ ПРОБ ТА В

при виконаннi вимiрювань дотримуються таких умов:

температура повiтря в примir:ценнi (20+2) "С;

атмосферний тиск вiд б30 мм рт,ст, до 800 мм рт,ст,;

вiдносна вологiсть повiтря (зlа температури 25 "с) не бiлыше

напруга в електричнiй мереж,i (220х20) В за частоти струlиу

3. НОРМАТИВНА ТА МЕТОДИЧНА ДОКУМЕНТ

ВданiйроботiВикорисТоВУВzrлисьнастУПнiзаконоДавчi

документи:

mа власmuвс|спеu

]фl2, ulo

ювАнь

50t1) Гч,

норма:гивнi

iки (ЗВ'Г) та- IнструкцiТ по експлуатirцiТ засобiв вимiрювальноi

випро(5овувалъного обладнання (BCt;;

- охорона природи. Грунти, Номенклатура показникiв

стану ГОСТ |'7.4.2.О|-81; Мет,вик, ]\Гs42б6-87; ПДt XiM реч у

N932 1,0-85 ; Ns 4433-87.

: J\Ъ2546-82;

огlя)

биус I.C.

4



звIт резульmаmiв провеdення iнсmруttенmмьно,лаборапорнtм вtlл,tiрювань показнuкiв

lpyHmiB (у мiсцм розmаulування eHoecxoBuula) dля сп тов <нивд пЕрЕясJIдВЩИНЬ)

знqхоdumьсЯ Кuiвська обласmь, Яzоmuнськuй район, ,Щвiркiвuluнська сiльська pada, Kon,lfuleKc

_ дсту 7945:2015 якiсть фунту. визначення ioHiB кiшьцi

воднiЙ витяжцi;

_ дстУ 7943:20t5 Якiсть фунту. Визначення ioHiB

бiкарбонатiв у воднiй витяжцi;

- ДСТУ 7944:2015 Якiсть фунту, Визначення

воднiЙ витяжцi;

- ДСТУ 7908:2015 Якiсть фунту, Визначення

витяжцi;

- дсТУ 7909:2015 Якiсть rрунту. Ви:значення сульфат-i

витяжцi;

-ДСТУ8346.2015Якiсr:ьrрУнТУ.МетоДиВиЗнir
електропровiдностi, рн i щiльного заIIишку воднот витяжки;

- дсТУ 4729:2007 Якiсть фунту. Визначання нiтратного

Еlзоту в модифiкацii IilflI IГд iM. о.Н.Соколовського.

4. прАвилА вIдБору rрунту
l]iдбiр проб фунту виконують за нормативним

rрунтiв та вiдходiв при здiйсненнi хiмiко-ан€uliтичного контро"[ю

(загалылого i локального) забруднення об'сктiв навколиш

середовища в районах впливу промислових, ci

господilрсько-побутових i транспорт]цих джерел забруднення, IH

проби вiдбирають у скляний або полiетиленовий посуд,

пакети, Маса проби повинна бути не менше 1 кг

пробу фунту в лабораторii розсипають на паперl чи к€uI

товкач-иКом велиКi грудки. ПотiМ влIбираЮть включення - Koperri

скло, lвугiлля, кiстки тварин, а також новоутворення - друзи

журавчики та iнше. Грунт висушують до повiтряно-сухого

квартування вiдбираютЬ пробУ масOю не бiльше 200 г, яку у ступцi

mа влdСШЦа,СlСИ€Ц

М]2, tцо

mа спор_|,d М2

1 магнlю Y

iBi

натр i калirrэ у

на у водIнiй

у вод;нiй

питOмоi

"Вiдбiр проб

просторо]3ого

ПРИРОД]IОГО

IlКИХ,

i розминilють

ин, KaMeHi,

псу, вапнянi

. Мет,,одом

полlетиле)новl



з В IT р езульm аmiв пр oBed ення iH сmрум енmсulьн о-л абор amopHtф вuмiрювань показнuкiв

lpyHmiB (;v мiсцях розfпаulування zноесховuulа) dля сп тов <нивд пЕрЕяслдвщини>

знасоduпьсЯ KutBcbKa обласmь, Яzоmuнськuй район,,Щвiркiвuluнська сiльська pada, KoMruteKc

товкачиком i просiвають через сито,

rlросiянУ пробу розтирають у ступцi до пудропод

пiдготовлену пробу вмiщують у бюкс i зберiгають протягом усього

ексикатrорi.

!} пiдготовленоi проби беруть jIBi наважки масою (50,0 * 0,1

точнiст]ю до 0,1 г.

5. висновок

За результатами проведення iнструмент€UIьно-лабораторних

показникiв складу та властивостей ф),нту(у мiсцях розташування

свиноко.мплексу Ns12 перевищень ноt)мативних показникiв не

результати вимiрювань представленнi в додатках,

проведення вимiрювань показцикiв складу та властивостей

вiд <(10>> сiчня 2023 року. Вiдповiдно до акту вiдбору проб

04.014.2023, Nь0O7r.

па власmuвосmеu

Ml2, tцо

mа споруd JФ2

cTa]FIy.

анzlпlз\/ в

г, зваже}li з

вимiрювilнь

вища)

протоколi

ль 007/23r

rрунтiв вiд



Санiтарно-промислова лабораторiя ТОВ к,Щов

2l007. Вiнницькаобл.. м. Вiнниця, вул. Батозька,
МФО 35l005, кол €!РПОУ 39l30652, E-mail:

l, IBAN UA2735l005000002600l878844'l'75 в АТ <У
tov.dovkillya@gmail.com. тел. (097)-29- l'7'7 -1 5, (068)-3

протокол лъ 007l23l
вимiрювань показникiв складу та властивостей грунтiв

(у мiсчях розташування гноесховища)
вiд <10> сiчня 2023 р.

Вiдповiдно до акту вiдбору проб грунтiв вiд 04.01.2023 р., Nч007[
Санiтарно-промисловою лабораторiсю <ТОВ Довкiлля>

( найменування п iлрозлiлу i нструментально-лабораторного контролю)

27.04.
кВiнни ичии цен

(найменування органу з aTecTauii)

проведено вимiрювання lrоказникiв складу та властивостей rрунтiв, вiдiбран

розташування гноссховища
СП ТОВ <Нuва Переяславulанш) К u|iB с ь ка о бл., Я z о m uн с ь ка й р- н, f в ip KiB ulан с culbcbkal

комплекс б JYs2, зона.цоlrсл
(найменування суб'скта господарювання)

l. Вiлбiр проб грунтiв проведено вiдповiдно до чинних нормативних

- НД), перелiк яких наведений в AKTi вiдбору проб грунтiв.
в (да.lli

2. Вимiрювання проведенi вiдповiдно до:
методик виконання вимiрювань (далi

наведених у методик виконання вимiрювань
ислов()l

в роздiлi 6

DR-2 й АА8
КФК-З: ваги ioHoM 1>:

<SensionS>.
(назва, тип, заводський номер, вiдомостi про повiрку)

4. Iнофрмацiя про держitвну повiрку: II KBapTa;l 2022 року,
5. Нормований BMicT гранично допустимих концентрацiй (далi - Г!К) ВiЛП

гiгiснiчнi регламенти моз
l4.07.2020 р. Jф 1595.

(назва Н!)

лля))

ИББАнК)
-l7-зб

х в мiсцях

мвв),
(мвв),

допущених
допущених

до вико
до вико

ня та
ня та

наведених у ва про атеста bHol
лабопатопii ТоВ <<Ловкiлля>>

(далi - !одаток). Шифри застосованих МВВ за додатком навоДяТЬСЯ

кРезультати вимiрювань );
3. При вимiрюваннi застосованi TaKi ocHoBHi засоби вимiрювальноТ технiКи

Стор l, всього стор.2
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-ýL{ý}ýх

l.
2.

2l007, Вiнницькаобл., м. Вiнниця, вул, Батозька, l, IBAN UA2]

мФо 35 l005. код СДРПОУ з9l30652, E-mail: tov,dovkillya(

Свiдоцтво про атестацiю N 0065/2022 вiд 26,12,22 р"

чинне до 27.04.2024 р.. видане ДП <ВiнницькиЙ науков'

ценm стандартизацii. метрологiт та сертифiкацii>

РЕЗУЛЬТАТ ДОСЛЦЖЕЕ

Найменування зразкa I проба zною,

Мiсце вiдбору зразка: Свuнокомплекl

f Bip KiB tц uн ська сiл ьська р аd а, Компл,

З. Мета дослiдження перевiрка зразка ,

ф iз uко -х iM i ч н uх п о казн u KiB.

4. Найменуванняпiдприсмствазамовник
5. Адреса замовника 08420, KuiBcbK

с. П ер еясла всь ке, вул. П р uвокзtIJ, ь н а, l

б. Дата надходження матерiалу в лабораl

кIла.,л,f,

'35l005000002600l878844775 
в АТ <УКРСИББ

@gmail.com, тел. (097)-29-177_15, (068)-з76_17_:

о-виробничий

ЕЯ ЛЪ1 вiд 12.01.2023 р,

э М12, Кu'iвська обл., Яzоmuн
екс буdiвель i споруd JYe2,

?ною на наявнiсmь лuчuнок zелl

а: СП ТОВ кНuва Переяславu1

а обл,, Переяслав-Хrпельнаа
i. 2.

горiю: 04.0I.2023 р.

Таблиця 1. Результати

,кuu р-н,

iHmiB mа

lu)r.
кuй р-н,

lджень

Фактичний BMicT

Js
з/п

Дослiдженi показники Проба ЛЪ1

Фiзико-хiмiчн дослlдження
ý5
J,-

Ф
1 Азот амонiйний, мг/кг

2 Азот. мг/кг
J Фосфор, мг/кг 2,4з

4 Калiй, мг/кг 1,oZ

рН
6,97

)
PyxoMi сполуки х

6 ТМИ", м./к.

мiчних ел(]мен,tlв

3,19

7 Марганець, мг/кг /l)+

8 Залiзо, мг/кг 4у,о

9 Молiбден, мг/кг U,l Z

10 IJ,инк, мг/кг J ),l+

11 Кобальт, мг/кг +rI l

12 Бор, мг/кг
папазитологlчl

В ТЖ"rrсздатнiяйця гельмiнтiв _

Щата вддачi анатliзу Kl2> сiчня

Завiдувач лабораторii_
(nocaда,пiдпиc'пpiзвиЩетаiнiцiа.rи)ff-'.A.,,Щepмaн

Щиректор ТОВ <Щовкiлля> ,Й В,В, ,Щишкант
(посала, пiдпис, прiзвишlе та iнiцiали)

3р.


