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звIт
резульmаmiв пров еdення iнсmруJиенmш.ьно -

лабораmорнах вамiрювань показнакiв скJtаdу mе
власmuвосmей rpy'miB (у лwiсцях рвmашування

лл ай d анч а Ki в з б epiz ан ня в idхоdi в)

вidповidно do звimу з оцiнкч вплuву на dовкitlля dля
СП ТОВ кНИВА ПЕРЕЯСЛАВIЦИНИ)

сваноколlплексэl М12,
tцо знахоOаmься kaiBcbka обласmь, Яеоmuнськuй район,

fвiркiвIцuнська сiльська раdа, koMnllekc буdiвеllь mа споруd М2

м. Вiнннцяr2о22 р.

Кукуруза

2022 р.



змIст



звIт резульmаmiв провеdення iнсmрул.tенmально-лсtбораmорнuх вttмiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmей

rрунmiв (у мiсцях розmаulування л4аЙdанчuкiв зберiеання BidxodiB) dля СП ТОВ <НИВД ПЕРЕЯСЛДВЩИНИ>

свuнокомrulексу Ml2, що знахоdumься Кuiвська обласmь, Яеоmuнськuй район, !вiркiвщuнська сiльсько pada,

Комплекс буdiвель mа споруd М2

1. зАгАльнА чАстинА
Меmа: провеdення i н с mрум е н m альн о -л аб ор аm о р Hux вL.LJvllрювань

покаЗнъlкiв склаdу mа власmuвосmеЙ ryyчmiB (у мiсцях розmашування ллаЙdанчuкiв

Зберiеання BidxodiB) вidповidно do звimу з оцiнкu впJluву на dовкiлля

свuнокоJvtllлексу м]2, u4o KuiBcbчa обласmь, ЯZоmuнськuй раЙон, lBipKiBu4l]HcbKa

сiльська pada, Ком7шекс буdiвель mа споруd NЬ2.

Bidotwocmi щоdо суб' екmа zоспоdарювання

Повне найменування головного
пiдприсмства
(юридичноi особи)

спIльнЕ укрАiнсько-
ВЕЛИКОБРИТДНС|ЬКЕ ТОВДРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДlПОВ IДАЛЬНIСТЮ
"НИВА ПЕРЕЯСЛА.ВЩИНИ)

Коротне найменування
головного п iдприемства

СП ТОВ "Нива Переяславщини'l

}Оридична адреса 08420, КиiЪська область, Перяслав-
Хмельницький район, с. Переяславське,
вул. ПривокзuLпьн а, бу l,. 2
Тел: * 38 04567 2 8| 92, +38 044 585 27 97,
E-mai l : info(Eniva-sa. соm.ua

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

25564175

Посада, ШБ керiвника головного
пiдприемства,
тел.

Щиректор - Шакель Вiталiй

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

Код КВЕ.Щ 01.11 Вирощування зернових культур
(KpiM рису), бобових культур i насiння олiйних
культур (основний);
Код КВЕ,Щ 01.46 Розведення свиней;
Кол КВЕЩ 01.6l !опомiжна дiяльнiсть у
рослинництвi;
Кол КВЕЩ 0|.62.Щопомiжна дiяльнiсть у
тваринництвi;



звIт резульmаmiв провеdення iнсmрулtенmально-лабораmорнчх вtlмiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmей
tpyHmiB (у мiсцях розmаulування майdанчuкiв зберiеання BidxodiB) dля Сп тов <нивд пЕрЕяслдвщини>
свllнокомlхлексу Ml2, tцо знахоdumься Кuiвська обласmь, Яеоmuнськuй район, !вiркiвtцuнська сiльська pada,

Компцекс буdiвель mа споруd lФ2

Вамiрювання провеdенi

Код КВЕЩ 03.12 Прiсноводне рибаJIьство;
Код КВЕЩ 0з,22 Прiсноводне рибництво
(аквакультура);
Кол КВЕ! 10.1l Виробництво м'яса;
Код КВЕД l0.13 Виробництво м'ясних пРоДУктiв;
Код КВЕЩ 10.4l Виробництво олiТ та тваринних
жирiв;
Кол КВЕЩ 10.91 Виробництво готових KopMiB для
тварин, що утримуються на фермах;
Кол КВЕ! 46.21 оптова торгiвля зерном,
необробленим тютюном, насiнням i кормами для
тварин;
Код КВЕД 46.З2 Оптова торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами;
Кол КВЕ! 4б.90 Неспецiалiзована оптова
торгiвля;
Кол КВЕ! 47.11 Роздрiбна торгiвля в
неспецiа.гliзованих магазинах переважно
продуктЕlми харчування, напоями та тютюновими
виробами;
Код КВЕ! 4'1,22 Роздрiбна торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами в спецiалiзованих
магазинах;
Код КВЕД 52.10 Складське господарство;
Кол КВЕЩ 70.22 Консультування з питань
комерцiйноТ дiяльностi й керування;
Кол KBEff 4|.20 Будiвництво житлових i
нежитлових

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

лабораторiсю
Юр. чдр. са: 2|029, Вiнницька область
м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.
l05-Б, коп.3, оф.702
тел.: 0967718041
код едрпоу 40568833
IПН:40568833



Реестрацiйне свiдоцтво на розробку
документiв, що обцрунтовують обсяги
викидiв для пiдпри€мств, установ,
органiзацiй та громадяц - суб'сктiв
пiдприсмницькоТ дiяльностi.

Внесено до Перелiку установ, органiзацiЙ та
закладiв, якi здiйснюють розробку
документiв, що обгрунтовують обсяги
викидiв для пiдприемств, установ,
органiзацiй та громадян суб'сктiв
пiдприемницькоi дiяльностi.

Лист Мiнприроди м25/6- I4l5205-20 вiд
16.09.2020

TepMiH дiI: до 1б.09.2025 р.

_Сэцqц]Е9лро ате стац iю jю0065/20 вiд 22,1 0.2020 р.
Видане ЩП <В iHrI ицястаr{дартм етролог.iя>>

l'Iрiзвиrца вiдповiдальних виконавцiв Начальник лабораторiТ - f,овбиус I.C.

звIт резульmаmiв провеdення iнсmрулlенmсшьно-лабораmорнчх вчмiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmей
rрунmiв (у мiсцм розmаulування майdанчuкiв зберiеання BidxodiB) dля СП тов <нивД пЕрЕяслДВЩИНИ))
свuнокомlшексу Nel2, tцо знахоdumься KuibcbKa обласmь, Яеоmuнськuй район, .Щвiркiвtцuнська сLпьська раёа,

Комплекс буdiвель mа споруd Nч2

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

- 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 оС) не бiльше 80 %;

- напруГа в елекТричнiЙ мережi (220t20) В за частоти струму (50tl) Гц.

3. НОРМАТИВНА ТА МЕТОДИЧНА ДОКУМЕНТАЦIЯ
в данiй роботi використовувЕrлись наступнi законодавчi та нормативнi

документи:

- Iнструкцii по експлуатацii засобiв вимiрювальноТ технiки (ЗВТ) та

випробовув€tльного обладнання (ВО);

- охорона природи. Грунти. Номенклатура пок€вникiв санiтарного

стану госТ 17.4.2.0|-8l; Мет.вик. J\гs4266-87; пдt XiM реч у грунтi: J\Ъ2546-82;

M32l0-85; J\Ъ 44З3-87.



звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменmально-лабораmорнuх вttмiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmей

rpyHmiB (у мiсцяХ розmашуваНня l+лайdанчuкiв зберiеанНя BidxodiB) dля СП ТоВ кНИВД пЕрЕяслдВЩИНИ))

свuнокомплексу lФ l 2, що знсаоdumься Kui:Bcbna обласmь, Яzоmuнськuй район, ,Щвiркiвuluнська сiльська раdа,

Комrшекс буdiвель mа споруd }Ф2

7945:2015 Якiсть фунту. Визначення ioHiB кальцiю i магнiю у- дсту
воднiЙ витяжцi;

- дсту 794З:2015 Якiсть фунту. Визначення ioHiB карбонатiв i

бiкарбонатiв у воднiй витяжцi;

- ДСТУ 7944:2015 Якiсть фунту. Визначення ioHiB натрiю i калiю у

воднiЙ витяжцi;

_ ДСТУ 7908:2015 Якiсть фунту. Визначення хлорид-iона у воднiЙ

витяжцi;

витяжц1;

ДСТУ 7909:2015 Якiсть rрунту. Визначення сульфат-iона у воднiй

- ДСТУ 8346:20l5 Якiсть rрунту. Методи визначення питомоi

електропровiдностi, рН i щiльного з€lлишку водноТ витяжки;

- ДСТУ 4729:2007 Якiсть фунту. Визначання нiтратного i амонiйного

i]зоту в модифiкацii ННЦ IГА iM. О.Н.Соколовського.

4. прАвилА вIдБору rрунту
Вiдбiр проб грунту виконують за нормативним цокументом "Вiдбiр проб

грунтiв 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 [олiетилено]]ий посуд, полiетиленовi

пакети. Маса проби повинна бути не менше 1 кг

Пробу rрунту в лабораторiТ розсипають на паперi чи кальцi i розминають

товкачиком великi грудки. Потiм вибирають включення - KopeHi рослин, KaMeHi,

скло, вугiлля, кiстки тварин, а також новоутворення - друзи гiпсу, вапнянi

журавчики та iнше. Грунт висушують до повiтряно-сухого стану. Методом



квартування вiдбирають пробу масою не бiльше 200 г,
товкачиком i просiвають через сито.

звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменmсuьно-лабораmорнuх вuмiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmей
rрунmiв (у мiсцях розmашування майdанчuкiв зберizання BidxodiB) dля Сп ТоВ (НИВА пЕрЕяслдВIЦИНИ))
свuнокомплексу Nol 2, tцо знахоdumься KuiBcbKa обласmь, Яеоmuнськuй район, lBipKiBuluHcbKa сИьська pada,

Комплекс буdiвель mа споруd NЬ2

яку розтирають у ступцi

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
точнiстю до 0,1 г.

НаВаЖки масою (50,0 + 0,1) г, зваженi з

показникiв складу та властивостей грунry
зберiгання вiдходiв) свинокомплексу M12
не виявлено.

Результати вимiрювань представленнi в до,цатках, в протоколi
ПI)ОВеДеННЯ ВИМiРЮВаНЬ ПОКаЗНИКiВ складу та властивOстей rрунту 017_4/22t
вi,дl ((08> квiтня 2022 року. Вiдповiдно до ак.ry вiдб,ору проб грунтiв вiд
01,04.2022, лъ01 7-4t.

5.

За результатами проведення

висновок

lнструмент€Lпьно-лабораторних влtмiрювань

(у мiсцях розташування майданчикiв

перевищень нормативних показникiв



санiтарно-промислова лабораторiя тов кflовкiлля>
22500, Вiнницькаобл., м. Липовець, вул. Вишневц 26 IBAN Uю735l0050000026001878844775 в дт кукрсиББднк)

мФо з5l005, код СДПоУ 39t30652, E-mail: tov.dovkillya@gmail.com, тел. (097)-29- |77-|5,(068)-376-17-зб

протокол ль 0l7-4l22t
вимiрюваць показникiв склаДу та властивостей rрунтiв

(у мiсцях розташування майданчикiв зберiгапця вiдходiв)
вiд <08> квiтня 2022р.

Вiдповiдно до акту вiдбору проб грунтiв вiд 0Т,04.2022р., JФ017-4f
Санiтарно-промисловою лабораторiею <ТОВ Довкiлля >

(найменування пiдроздiлу iнструментально-лабораторного контролю)

51202 чинне 27.04.
ии цен ll та

(найменування органу з атестаuii)
проведенО вимiрюваНня показникiв складу та властивостей грунтiв, вiдiбраних в мiсцях
зберiгання вiдходiв
сп тоВ кНава ПереяславлцuнD) Ka|iBcbKa обл., Яzоmанськuй р-нr,Щвiркiвлцuнська сiльська

1. ВiДбiР ПРОб ГрУнтiв проведено вiдповiдно до чинних нормативних докр{ентiв (да.пi

- НД), перелiк яких наведений в AKTi вiдбору проб грунтiв.
2. Вимiрювання проведенi вiдповiдно до:
методиК виконання вимiрюванЬ (да:li мвв), допущених до використання та

наведених У методик виконання вимiрювань (мвв), допущених до використання та
НаВеДеНИХ У ДОДаТкУ до Свiдоцтва про атестацiю вимiрювальноТ санiтарно-промисловоi

(назвц вiломостi про затвердження)
(ДаЛi - .ЩОдаток). Шифри застосованих МВВ за додатком наводяться в роздiлi 6

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

с DR-] |инии 00:
кФк-

(назва, тип, заводський номер, вiдомостi про повiрку)
Iнформацiя про державну повiрку: II кварта-п 2021 року.
Нормований BMicT гранично допустимих концентрацiй (да-цi - ГДК) вiдповiднО ДО:

bHl

(найменування суб'екта господарювання)

<SensionS>.

1

14.07.2020 р. }ф 1595.
мого BMi

(назва НЩ)

Стор.1, всього стор.2
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