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Об'ект вимiрювання:
,Щокумент, що регламентуе

покtвники об'екту
вимiрювання:
У рамках виконання
вiдом чого лабораторного
контролю якостi питноТ води
за звiтний перiод:
Рез л TaTI1 вимlрювань.
ЛЬ з/п

Wж

А.В. Михайлик

ЩСанПiН 2.2.4-17l-1r0 ,Щержавнi caHiTapHi норми та правила кГiгiснiчнi вимоги до води
питноi, призначеноТ для споживаннrI людиною)
на виходi у розполiльну водопровiдгту мережу НФС II-го пiдйому КП кВУВКГ>
вiдiбрано - 175 лроfl виконано по ним - 807 вимiрювань;
у розподiльнiй водопровiднiй мережi КП (ВУВКГ> ММР вiдiбрано - /0 проб,
виконано ло ним - 45 вимiрювань
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Алюмiнiй
Загальгtе мiкробне число (ЗМЧ), З7"С
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Escheгiclria coli (юшlкова псutuчка)
Ентерококи
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Прuмiпкu:

I

Hopra^rru, ,оr"о,rcнuй у dуJ!сках, KI] (ВУВКГл ММР мае право вuкорuспов)ваmч в oKpeMux вuпайм, пов'язанчх з особлuвчмч
mа пехнолоеiею пidzоповкu пuпноt вфu, tцо не dозволяа dовесm1l якiспь пциноi воdч dо э!сорспкiшоzо

прttроdншпl улlовамu
цормаlпuоу.

'.- Дiапозо" Kcr"lte"ulpaцiil у оу,хсках

€ покаrlп!кол фiзiоло?iчноi повноцiнноспi мiнерально?о склаdу пuпноi' ооdu,
3,l4, !СОнПi11 N92.2.J- l7 l- l0 ,lГiеiелtiчцi вttлоеч dо воdч пuпlноI, прuзначеноii dля споlсаваннп люdltноюлl всtпаномюе обов'язковi
меrсi (llеобхidнllй iнпlервал) йя показн ка.
' У пlаблulli HadaHo сереdнiй показнuк (Boda пuпна на Gч-хоdi воdопровidнi Mepe)lci па воdа пцпна
у
у розпоdiльнiii воdопровidнiй
Mepertci) за збiпlнuii перiоd,
'
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