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(ЗАТВЕРДЖЕНОD

UI Еко плюс>
В.В. Кукуруза

2О23 р,

звIт
ре:rульmаmiв пр о в еdення iH сmруJwенmш.ьно -

лабораmорнuх вuJпiрювань показнакiв ct<ltady mа
власmавосmей rрунmiв (у мiсцях ршmашування

лt айd анч а KiB з б ерiz ан ня в idxo di в)

вidповidно do звimу з оцiнкu вплаву на lовкiлlля dля

СП ТОВ кНИВА ПЕРЕЯСЛАВIЦИНИ)
свuноколrплексу М12,

лцо знах,lоdшmься Ka'iBcbKa обласmь, Яzоmuнськuй район,
flвiркiвлцанська сiльська раdа, Комtшекс буdiвапь mа споруd М2

м. Вiнниця,2023 р.



змIст



звIт резульtпаtпiв провеdення iнсmруменmмьно-лабораmорнtlх вuмiрювань покqзнuкiв cшady mа масmuвосmей
lpyHmiB (у мiсцм розtпаulування майdанчuкiв зберizання BidxodiB) dля СП ТоВ кНИВД пЕрЕяслАВЩИНИ))
свuнокомплексу Ml2, tцо знаlсоdumься Kuincbna обласmь, Яzоmuнськuil район, ,Щвiркiвtцuнська сiльська раdа,

KoMruteKc буdiвель mа споруd NЬ2

1. зАгАльнА чАстинА
Меmа: провеdення i н с mрум е н m альн о -л а б ор аm ор Htlx вuJ4iрювань

поксвнttкiв сшаdу mа власmuвосmей Фунmiв (у мiсця,t розmаutування майdанчuкiв
зберizаннЯ BidxodiB) вidповidно dо звimу з оцiнкu вruшву на dовкiлля
св11нокол4rulексу MI2, u|о KuiBcbna обласmь, ЯZоmuнськuй раЙон, lBipKiBuluHcbKa
сiльська раdа, Комплекс буdiвель mа споруd Ns2.

BidoMocmi щоdо суб' екmа zоспоdарювання

Повне найменування головного
пiдприемства
(юридичноi особи)

сшJIьнЕ укрАiнсt,ко-
ВЕЛ]ИКОБРИТАНСЬ.КЕ ТОВАРИСТВ О З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДП:ОВIДАЛЬНIСТЮ
"НИI]А ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ)

Коротне найменування
головЕIого пiдприемства

СП TОВ "Нива Переяславщини''

Юридична адреса 08420, Киiвська область, Перяслав-
Хмельницький район, с. Переяславське,
вул. Привокз€rльн а, бу д. 2
Тел: * 38 04567 2 8| 92, +38 044 585 27 97,
E-mail : info@niva-sa. соm.ча

Iдентифiкацiйний код суб'екта
господ,арювання з еЩРПОУ (або
iдентифiкацiйний номер за
дрФо)

2556tt|75

Посада, ПIБ керiвника головного
пiдприемст,ва,
тел.

!иректор - Шакель Вiiталiй

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

Код КВЕД 01.11 Вирощуван"@
(KpiM рису), бобових культур i насiння олiйник 

-

культур (основний);
Код КВЕД 01.46 Розведення свиней;
Код КВЕД 01.61 .Щопомiжна дiяльнiсть у
рослинництвi;
Код КВЕД 01.62 Щопомiжна дiяльнiсть у
тваринництвi;



звIт резульtпаmiв провеdення iнсmруменmсиьно-лабораmорнttх вtлliрювань показнuкiв с*ltаф mа впасmuвосmей
TpyHmiB (у мiсцм розmаulування майdанчuкiв зберizання BidxodiB) dля СП тов <нивД пЕрЕяслАВЩИНИ))
свuнокомплексу ]Ф12, tцо знасоdumься KuiBcbKa обласmь, Яzоmuнськuй район, ,Щвiркiвtцuнська сiльська раdа,

Вшлiрювання провеdенi

KoMtueKc буdiвель mа споруd М2
Код trСВЕЩ 03.12 Прiсновод"" р"О"о*ruоц
Код FlВЕД 0З.22 Прiсноводне рибництво
(аквакультура);
Код КВЕ.Щ 10.11 Виробництво м'яса;
Код КВЕД 10.13 Виробництво м'ясних продуктiв;
Код КВЕ.Щ 10.4l Виробництво олii та тваринних
жирiв;
Код КВЕЩ 10.9l Виробництво готових KopMiB для
тварин, що угримуються на фермах;
Код КВЕД 46.2t Оптова торгiвля зерном,
необробленим тютюном, насiнням i кормilми для
тварин;
Код КВЕ,Щ 46.з2 оптова торгiвлrя м'ясом i
мlясними продуктами;

Код КВЕД 46.90 Неспецiалiзована оптова
торгiвля;
Код КВЕД 47.1l Роздрiбна торгiвля в
неспецiалiзовtlних мtгiвинах перевЕDкно
продуктап,{и харчувtlння, нчlпоями та тютюновими
виробами;
Код КВЕ.Щ 47.22 Роздрiбна торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктап,rи в спецiалiзованих
магiвинах;
Код КВЕД 52.10 Складське господарство;
Код КВЕД 70.22 Консультрання з питань
комерuiйноi дiяльностi й керування;
Код КВЕ.Щ 41.20 Будiвництво житлових i
нежитлових

Вiдповliд€Lп_ьна особа за ОНС смашна Тетяна
Тел. ('050) 381-60-49

Юр. uдр. са: 2l029,Вiнницька область
м. Вiнниця, вул. Хпtельницьке шосе, буд.
l05-Б, коп.3, оф.702
теJI.: 0967718041
ко,ц елпоу 4056t}833
IПН:405б8833



звIт резульtпаmiв провеdення iнсmруменmсulьно-лабораmорнllх вtа,tiрювань показнuкiв смаф mа масmuвосmей
rрунtпiв (у мiсцм розmащування майdанчuкiв зберiеання BidxodiB) dля СП тов <нивА пЕрЕяслДВЦIИНЬ)
cBu*oKo*rule*ql NbI2, tцо знахоdumься Кutвська обласmь, Яеоmuнськuй район, ,Щвiркiвuluнська сiльська pada,

2. умови виконАння вIдtБору проБ Тz\ ВИмIрIовАнъ
rIри виконаннi вимiрювань дотрим)rються таких умов:

температура повiтря в примiщеннi ('20+2) "С.

- аr:мосферний тиск вiд 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.;
- вlдносна вологiсть повiтря (за температури25 оС) не бiльше 8О %;
- напруГа в елекТричнiЙ мережi (220t2O) В за частоти струму (50t1) Гц.

3. I{ормАтивнА тА мЕтоДиtIнА докумЕнтАцIя
В данiй роботi використовувЕLлись наступнi законOдавчi та нормативнi

- Iнструкцii по експлуатацii засобiв вимiрювальноi технiки (ЗВТ) та
випробовувzlльного обладнання (ВО);

- охорона природи. Грунти. Номенклатура пок€lзникiв санiтарного
станУ госТ 17 ,4,2,01,81; Мет.вик. ЛЬ42б 6-87;ПДt XiM реч у грунтi: Np2546-82;
Jф3210-85; м 4433-87.

Комrшекс буdiвель mа споруd М2
Реестрацiйне свiдоцтво 

"u ро.роб*у
документiв, що обцрунтовують обсяги
викидiв для пiдприемств, установ,
органiзацiй та громадян - суб'ектiв
пiдприемницькоi дiяльностi.

закпадiв, якi здiйснюють розробку
документiв, що обгрунтовують обсяги
викидiв для пiдприсмств, установ,
органiзацiй та цромадян суб'сктiв
пiдприемницькоi дiяльностi.

Лист Мiнприроди Ns25/6-14 /5205-20 вiд
16.09.2020

TepMiH дii: до 1б.09.2025 р.

Свiдоцтво про атестацiю Ng0O6Y20 вiд 22.1 0.rl020 р.
ЩI1 <В i нницястандuрrr.rроп*i"u

Прiзвищiл вiд повiдаrru""* uЙЙrrаuцЬ Начальник лабораторiТ - ДБбиус t.C.



звIт резульпаmiв провеdення iнсmруменm(шьно-лабораmорнtлс вttмiрювань показнuкiв склаф mа масmuвосmей

lPyHmiB (у мiсцж розmаtпувслння маЙdанчuкiв зберizання BidxodiB) dля СП ТОВ <НИВД ПЕРЕЯСJIДВЩИНиr,

СВuнОкОмfшексу М l 2, tцо знахоdumься KuiBcbKa обласпь, ЯzоmuнськuЙ раЙон, ,Щвiркiвtцuнська сiльська pada,

Комrшекс буdiвель mа споруd М2

- ДСТУ 7945:2015 Якiсть rРунту. Визначення ioHiB кЕrльцiю i магнiю у
воднiЙ витяжцi;

- ДСТУ 7943:2015 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

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

витяжцi;

- ДСТУ 8З46:20|5 Якiсть {рунту. Методи визначення питомоТ

електропровiдностi, рН i щiльного з€Lпишку водноi витяжки;

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

€воту в модифiкацii IilЩ IГА iM. О.Н.Соколовського.

4. ПРАВИЛА ВЦБОРУ ГРУНТУ
Вiдбiр проб фунту виконують за нормативним док)л\,1ентом "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 ".

tIРоби вiдбирають у скляний або полiетиленовий посуд, полiетиленовi

пакети. Маса проби повинна бути не менпrе 1 кг

Пробу фунту 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



ЗВIТ резульmаmiв провеdення iнсmруменmсurьно-лабораmорнtlх вttмiрювань показнuкiв склаф mа власmuвосmеЙ

tpyHmiB (у мiсцях розлпалаування майDанчuкiв зберizання вidхоdiв) dltя СП ТОВ <НИВА ПЕРЕЯСJIАВЩИНИ>

свuнокомrlлексу Ml2, tцо зншоdumься Кuiвська обласmь, ЯеоmuнськuЙ раЙон, fiвiркiвщuнська сiпьська раdа,

KoMrueKc фdiвель mа споруd М2

квартування вiдбирають пробу масою не: бiльше 200 г, яку розтирають у сl,упцi

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.

I} пiдготовленоi проби беруть двi наважки масою (50,0 + 0,1) г, зваженi з

точнiст]ю до 0,1 г.

5. висIIовок

проведення iнструментапьно-лабораторних

властивостей фунту (у мiсцях розташування

зберiгання вiдходiв) свинокомплексу }ф12 перевищень нормативних показникiв

не виявлено.

JРезультати вимiрювань представленнi в дOдатках, в протOколi

проведення вимiрювань показникiв складу та властlлвостей rрунту 009/23Г

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

04.0|.2023, Nь0O9Г.

За результатами

показникiв складу та

вимiркlвань

маиданl{икlв



санiтарно-промислова лабораторiя тов kfloBk iлля>>
2I007" I]iнницькаоб'ц"'-^В'-чl"u', 

BY;t, Батозька. 1.IBAN U,A27з5l005000002600l878s44775 вАт<укрсиББАнк))МФ() 35l005, код СДРПоУlsllбiц'Ё-r"i:tоч.dочkiIlуа@;;;;i;. 
тел. (097)-29- 177-15,(06s)-376-I7-36

протокол ль ооgtzзtвимiрювань показникiв склаоу ri властивостей(у мiсцях розташування майдапчикiв зберiгаЕпя

проведено вимiрювання
зберiгання вiдходiв

вiд <l0> сiчня 2023 ц

rpyHTiB
вiдходiв)

u'О"З",';1т:*"лi::l,:]оо"оййЙffi ;fr о4.0|.2о2зр., j\&009г

l' В iдб iP проб rрУнтi 
" "рБ"'Ё'оЁIЩН-;iffi iЖТЖ'""оr;х документiв (далi- НД), 

;.iт:Iлт::'11":a:""й Ъ $r Bi лбору проб грунтiв.

3._При вимiрюваннi застосованi TaKi

"*rо.ъ.''r.^;;;;:'к'лr 
,ilLlUcOBaHl TaKl ocHoBHi засоби вимiрювальноi технiки:

Фк-
<Sension5>.

в

<BiH

14.07.2020 р. Jф 1595.

(назва, тип, заводський номер, вiдомостi про повiрку)

ii"Ч"J*::T,_"p",i:pji:"yno;r;;,'ri*"up,*2022poKy.

(назва Н!)

CTop.l, всього стор.2
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