
Комунальне підприємство Первомайської міської ради 
"ГІервомайський міський водоканал"

Хіміко -  бактеріологічна лабораторія очисних споруд водопроводу № 1 (ОСВ-1) 
(свідоцтво про атестацію № 23 від 16.03.2013р.)

ПРОТОКОЛ
Хіміко -  фізичного та бактеріологічного дослідження питної води на очисних спорудах водопроводу №1 

(резервуари чистої води) станом на 'АА________________2017 року.

№ з/п Назва показника Одиниці виміру
Нормативне 
значення по 
ДСанПіНу 

2.2.4-400-10

Результат
дослідження

1. Температура °С -
* 5

2. Каламутність мг/дм <=1,0 е . з
3. Забарвленість град. <=20

4. Запах бал. <=2
й

5. Смак, присмак бал. <=2 о
6. рН одиниці рН 6,5-8,5

7. Азот амонійний мг/дм3 <=0,5

8. Нітрити мг/дм <=0,5

9. Нітрати мг/дм <=50 з /
10. Хлориди мг/дм3 "<=250

11. Сульфати мг/дм3 <=250 • » X
12. Загальна жорсткість мг-екв/дм <=7,0

13. Загальна лужність * мг-екв/дм3 не
визначається

14. Загальне мікробне число КУО/см3 <=100 Ло
15. Загальні коліформи КУО/100см3 відсутність

16. Е-соІі КУ 0/100см3 відсутність '£с/е%.С-г
17. Ентерококи КУО/100см3 відсутність " А І Г ~

18. Коліфаги БУО/дм3 відсутність

Висновок: Вода питна досліджуваного зразка Державним санітарним
нормам та правилам «Гігієнічні вимоги до води пивної призначеної для споживання людиною» 
(ДСанПіН 2.2.4-171-10)

Зав. хіміко -  бактеріологічної лабораторії 
очисних с п о р у д о ю  проводу N«1 (ОСВ-1)
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Комісарова З.С.



Комунальне підприємство ГІервомайської міської ради 
"Первомайський міський водоканал"

Хіміко -  бактеріологічна лабораторія очисних споруд водопроводу № 2 (ОСВ-2) 
(свідоцтво про атестацію № 24 від 16.03.2013р.)

ПРОТОКОЛ
Хіміко -  фізичного та бактеріологічного дослідження питної води на очисних спорудах водопроводу №2 

(резервуари чистої води) станом на У^лІс£37У/'7біО><?.2017 року.

№ з/п Назва показника Одиниці виміру
Нормативне 
значення по 
ДСанПіНу 

2.2.4-400-10

Результат
дослідження

1. Температура °С -

2. Каламутність мг/дм’ <=1.0
а м

3. Забарвленість град. <=20 / /  А '
4. Запах бал. <=2 О У
5. Смак, присмак бал. <=2

0 Ґ  _
6. рН одиниці рН 6,5-8.5 %%*/
7. Азот амонійний мг/дм’’ <=0,5 Л У З ...
8. Нітрити мг/дм3 <=0,5

____ 0 , 0 '-ъ____
9. Нітрати мг/дм3 <=50

у  у /
10. Хлориди мг/дм3 <=250 V /
11. Сульфати мг/дм3 <=250

£ 0
12. Загальна жорсткість мг-екв/дм’ <=7.0

_.... _
13. Загальна лужність мг-екв/дм'' не

визначається * *  І
14. Загальне мікробне число КУО/см3 <=100

......& ........ ......
15. Загальні коліформи КУО/ІООсм3 відсутність

16. Е-соїі КУ 0/100см3 відсутність

17. Ентерококи КУО/ІООсм3 відсутність /л£ &(£срЛл£Ш
18. Коліфаги БУО/дм3 відсутність иа. А и У .

Висновок: Вода питна досліджуваного зразка У " Державним санітарним
нормам та правилам “ Гігієнічні вимоги до води і^їпної ігртзначеної для споживання людиною 
(ДСанГІіН 2.2.4-171-10)

Зав. хіміко -  бЙст'брівявіічї^і лабораторії 
очисних с п оруд "во до ті роводу-Ду 2 (ОСВ-2)

■!Л :Л \  <1- , І'ТД

Селезньова Г.А.

МЛІ.



Комунальне підприємство Первомайської міської ради 
"Первомайський міський водоканал"

Хіміко -  бактеріологічна лабораторія очисних споруд водопроводу № 2 (ОСВ-2) 
(свідоцтво про атестацію № 24 від 16.03.2013р.)

ПРОТОКОЛ
Хіміко -  фізичного та бактеріологічного дослідження питної води на очисних спорудах водопроводу № З 

(резервуари чистої води) станом на £ 2017 року.

№ з/п Назва показника Одиниці виміру Результат
дослідження

1. Температура °С

2. Каламутність мг/дм3
_____й £ ± _____

3. Забарвленість град.
______/ з "

4. Запах бал.

5. Смак, присмак бал.

6. рН одиниці рН

7. Азот амонійний мг/дм3
ї ї  /<?

8. Нітрити мг/дм3
О С У '/

9. Нітрати мг/дм'1

10. Хлориди мі д \Г  ”

11. Сульфати мг/дм3 6  /
12. Загальна жорсткість мг-екв/дм3 , £ 0
13. Загальна лужність * мг-екв/дм3

14. Загальне мікробне число КУО/см3 З
15. Загальні коліформи КУ 0/100см3 /с£
16. Е-соїі КУО/100см3

А'Я
17. Ентерококи КУ 0/100см3 №
18. Коліфаги БУО/дм3 /а?

Висновок: Вода питна досліджуваного зразка ^  Державним
та правилам і Гігієнічні вимоги до води питної 
(ДСанПіН 2.2.4-171-10)

изначеітоі
санітарним нормам

для споживання людиною

Зав. хіміко -  бактеріологічної лабораторії 
очисних споруд;йоЯбпровоД^ч№2 (ОСВ-2) Селезньова Г.А.

■М.ІІ.


