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.. Щодо моніторингу якості води

Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
(Управління) як замовник будівництва об'єкту «Реконструкція об'єкту:
"Екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми
№3 в районі вул. Стрілецької у м. Чернігові», відповідно до вимог п.б Висновку
з оцінки впливу на довкілля, здійснило післяпроектний моніторинг якості води
водойми №3 нар. Стрижень після закінчення робіт і надає відповідний Протокол
№27 від 20.09.2021 року вимірювань показників складу та властивостей вод,
виданий лабораторією моніторингу вод та грунтів Деснянського БУВР.

Додаток: протокол № 27 від 20.09.2021 на 1 арк.
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ДЕСНЯНС1>1{Е БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСШ

просп. Перемоги, 39-А, м. Чернігів,.14017, тел.їфакс (0462) 67-73-28, тел. (0462) 67-76-77
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ІТРОТОКОЛ No 27----
вимірювань показників складу та властивостей вод

від « 20» вересня 2021__ р .

..}(}_~r)J}!:,1_!_1~~!LY.{сю .·н т1 ітор111 "'У воа ma..,t,.,,J~))'-,, ,_t_m_1_u...c.1....:'J_u_c_11_я_11_c_· ь_1,_·(_)?_(_J _І_іY_B_J_),_, _
(11ай~1~·1-1~·1~нн11>1 11і,11ро:щілу ін...· І"[)У1\·1~11л1.r11~110~ лабораторного контролю)

атестованою на право виконання вимірювань (Свідоцтео про в11з11ш111я технічної
,m,.те1пе1т111исті .\q/,В-08-20 під /8 березня 2020 /J. до 18 березнн 2023 р.)
видане ДП« Ущнтr)сериісї), Лep.J1cr-m()a?e11mcmшJ_V_1(,_j_N_Іi_i1_1_1.__. _
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проведено вимірювання показників складу та властивостей
. 'Управ.•1і1111я 1,·(miпю.11,1,rJ?O 6у()іт1m111юо Ч5:.р11ігіт·ь1тіміс~_1,_·о_і_,_J_х_н_)1_1 _
таГа'б() поверхневих вод Водойма Л'и З пар. Стрижень в районі вул. Стрєлецької

- ...:.~'···-_Ч_є..с.~р_1_11_·г_іf_1 ---·-----------------·------
(ІІЮІІН ІІ<)!\НОГ<) обєкга)
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Відбір проб под проведено Замовником
2 Вимірювання проведені відповідно до:
2.1. методик виконання вимірювань (далі « МВВ), допущених до використання та

наведених у Пер елі ку норматненнх документів, які регламентують вимоги до якості
води та ірунту і нормативних та методичних документів, ЯТ{і

реглментують визначення складу та власптвостеіі проб об 'єктів
r)()(l/\'t.'l!/JI, піr).!9 /ІІІС/170/ІПда 2007 J) .•У!! 242

..........- .. - _ - _ _ _ _ - _ ('·'"'.ва. 11і.'І<"'"':1 і 11р•>.шт11~р;1·,~-~1111н) ........•...........--·--·-·- .
(лалі ··· Перелік) Шифри застосованих MBf3 за Псрс:111,О\1 наволяться в ро.1,1і.11 S "Рсзхльтати

І.\Н\ІІрЮвань'':
2.2 МВВ, що 11е увійшли до Переліку

(назви, ніло~-юсті про ·.шТL\1..'.р;':~:.1,сннн)

З При вимірюванні застосовані такі осиовн: засоби вимірювальної техніки:
. фо1110.,1еmр !(ф!{.. 3-0 І .\і;()(>()_! О8й, (Ю,'П.їОбортюр11u .е.,е1,три1111п А ['264С Л"!! 87282 7з 790.

41-laJoa документа, який рсгламентус нормовані значення вмісту показииків, що
наведені в розділі 5 •

4.1 .Поверхневі води - гранично допустима конце1прація (далі - ГДК)
4.1. l 1<Оби111і1 перечень предель,ю-дт!устимь,х 1т1111е11трац11й (ПД!() u

ор11е11т11рО(!ОЧ//О безопасньіх уровней воздеі1сттm (013УВ) врсдньіх веніеств
для водьі рь16охозяі1сmm!1111мх аодоёмое»
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5. Результати вимірювань

Номер проби

Дати Точка і місце в
відбору за актом реєстра (привязка до міс

проб відбору ційний

1 2 3 4

03.09.
71'7' .., ,. р_,І_ t р.

,

j на
райо

вул. Стрєлецької
м. Чернігів

.
1.:

~
і
І

Показник Відомості про МВВ '
Нормоване Перевищення' ~

\У познаа,:J значення фактичних

сті) назва
. рсзУльтат гдк шифр

одиниw. вюнрювання
реJульталв

ІВюнрюва 1 за за над ГДК

І 4.1.1 4.1.2 (разів)

5 б 7 8 9 lO 11

рН Од рН 7,58 6,5--8,5 (І) с. 251 -- 255

НІ Кисень розчинний мrО2/д,/ 8,47 4,0 мвв 08l/i2--0008-01

хек мгО0/дм3 42 50,0 мвв 08 і/! 2-00 l 9-0l

Жорсткість .чr-еиз!дм:' 4.9 .. (І) с. 297 - 303

Амоній - іони мг/дм' 0,33 .. 'КНД 21 І .1.4.030-95

Нітроген амонійни мгNідм3 0,26 0,5-1,0 ..

Нітрит - іони мг/дм' 0.030, 0,08 КНД 2 І і. І 4 023--95

Нітрат - іони мг/дм' 0,81 40,0 КНД 211. І .4.027--95

Фосфат - іони { ' 0,17 мвв 08 t/ 12--0005-0 l
1\·1Г!Д\1 ..

Фосфор ортофосфатів \·trР/дч" (),06 0,7

Сульфат - іони І ' 72. l 3 . 100,0 мвв 081n 2--0007--О 1мг/лм
Хлорид - іони мг/дм: 39,88 300,0 мвв оs 1 !l 2--0004-01

Залізо загальне І ' О.!8 0,1 і .8 КНД 2 і і l А.034--95мг/лм
Кальцій J 3 66_ l 3 !80,0 М:ІШ ЩШ і 2--0006--0 І ІЧГІД!\1

[~'"СТ!33 вод» Ч. і .М. !987 г. 'і
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І Іванова
(прізвище та іншіали )

Л Гав2.иленко
(прілаище та ініціали)

І Бооисенко
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