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Прчлtltпкu:

' - Нормаmuв, заэначенаЙ у фоtскв, КП кМареанецьке ВУВКГл,ЩОРлl мае прво вuкорuсmuD?ваmч dо 30.06.2019 ро,су
зzidно ТР 36,0-03340989-00l:2014 (BucHoBoK depucaBHot санimарньепidаtлiолоеiчноt експерпuзu JФ 05.03.02-07/39005 Bid

13.06.2014 р.).

'.- Дiапазон конценmроl|iЙ у фэrcкм е покск,нuком фЬiолоеiчноi повноцiнноспi л,liнермьноzо аашф пumноi Bodu.
" - П. 3.I4. !СанПiН M2.2,4-171-I0 <ГЬiснiчнi вtццоzu dо воdu rumно't, празначеноi dля споэrcаванtп люduноюлl
всmановлюе обов'язковi Meaci (необхidнuй iнпервut) dля показнuка,
а
- зеidно лuсmа,Щерсtсавноi санiпарньепidаviолоziчноt оtуаrcбч Украfuч !Ф04,01-06-3831/lа-Ю/1423-15 Bid 08.07,2015 р.
нормалпuв набuрае чuнносmi з 31,l2,20l7 р.

'.- Нормаmав набuрае чuнносmi з 01.07.2020 р,
'

- У mаблuцi наdано cepedHiil пок(внlлк (Boda пumна на BtModi у вйопровidнi Mepeaci па Boda mtпна у розпоdiлънiй
воdопровidнiй мереэrci(крiм мор акпuвнuЙ зв'юqуЦ)) за звiпнuЙ перiоd.
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