КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИ€МСТВО

(ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛIННЯ

водопровIдно-I{АнАлIздцIЙного

господАрствл

мАргАнЕцькоi MIcbKoi рАди>

ffi*-ffi
q8ИРоБНИЧЕ
улрАвлlн}lя

ffi

водопровцlно.
кАнАлlзАцlйного

(ЗАТВЕРДЖУIО>:
Головний iHxteHep

кп ((8увкг) Ммр

ГОСПОДДРСТВА

lUдргднЕцькоi
мlськоI рАдиD.

Акт

А.В. Михайлик
2022р.

якостI питноi води
24.0 6.22р.-3 0.0 6.22р.

Звiтний перiод:

Об'ект вимiрювання:
,Щокумент, що регламентуе

rrоказники об'екту

вимiрювання:
У рамках виконаннJI
вiдомчого лабораторного
контролю якостi питноi води
за звiтний перiод:
Результати вимiрювань:

Ns з/п

,щСанПiН 2.2.4-|'71-10,Щержавнi caHiTapHi норми та правила кГiгiенiчнi вимоги до води
питноТ, призначеноi для споживанIш людиною)
на виходi у розподiльну волопровiдну мережу нФс II-го пiдйому
806 вимiрювань;
175 проб, виконано по ним
вiдiбрано

-

-

у розполiльнiй водопровiднiй мережi КП
виконано по ним- 36 вимiрювань

Найменування показника об'скту
вимiрювання
)

одшницi

вимiрювання

кп квувкг) ммр

кВУВКГ) ММР вiдiбрано -;[_

Фактичне значення
показника об'скгу
вимiрювання*

проб,

HopMaT1,1BHe значення

показlлика об'скту
вllпriрювалlня

3

4

5

1,7,44

<20,0 (<35,0)l

каламутнiсть

градуси
Мг/дц'

<0.58

s0,58 (S2,0з)'

J

Запах 20о160о

бали

1lI

4

Смак та присмак

5

Загальна лужнiсть

6

водневий показник

I

l

Забарвленiсть

2

,7

8

9
0
1

o,JZ

6ý

8,5

<1000,0 (1500)1
(200,0 - 500,0)2

Нiтрати (по NОз)
Нiтрити (гrо NOz)
Азот амонiйний
Хлор залишковий звОязаний

мг/дм

1,45

мг/дм'
мг/дм'
мг/дм'
мг/дм'

0,010l

<0,5

0,22з

s0,5 (52,6)'

J

Загальне мiкробне число (ЗМЧ), 37ОС

4

Загальнi колiформи
Escherichia colri (кuulков а паluчк а)
Ентерококи
Колiфаги

,7

,7,59

s2

(0,5 _ 6,5)'

мг/дм3

Алюмiнiй

6

0

2,90

Сухий заJIишок

2

5

бали

Ммоль/дм'
одиницi рН

/a

КУо/см'
KYO/l00cM'
КУо/100см'
КУо/100см'
БУо/см'

JJ

0,94
0,246

<50,0

(0,8

_

1,2),

<п{

13

<50

вlдс.
вiдс,
вlдс.
вiдс.

вlдсутнlсть
вiдсутнiсть
вiдсутнiсть
вiдсутнiсть

Прамiпtкu:
I
' Hopron uu,

зсtзначенuй у Oy:ltcKM, КП кВУВКГlt ММР мае право вuкорuсповувапхч в onpeлlllx вtlпаdках, пов'язсtнttх з особлuвt|,уttt
прttроdнuмч умов(Lлl1! п,lа пехнолоеiсю пii)zопловкч пumноi Bodlt, tl1o не dозволяе doBecmtt якiспlь пъtttlно'i воdu do эюорсtlп<iьtLоео
нормап1llву,
2
пuпtноi BoOu.
- Дiапазон конtlенtпрацiЙ у dуэtсках е показнuком фiзiолоziчноi' повноцiнносmi мiнеральноzо cMady
,
сtlоJ!сLrвання люdttноlо>l вспlаllовлlо€ обов'жковi
' п, з.11. ,ЩСанПiН No2.2.1- 171- t 0 кГiziенiчнi вtL\lо\ч do воdч пuпхноi, прuзначеноt dля
(необхidнчii iнmервал) 0ля показнuка.
мелсi
- У mаблuцi наdанО сереdнiЙ показнlлК (воdа пumна на BtModi у воdопровidнi мереэtсi п,tа Boda пumна у розпоdiльнiй воdопровidнiй
мережi) за звimttuй перiоd,

Завiдуюча ХБЛ м/в

М.М. Байдакова

