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ДОЗВІЛ НА СПЕЦВОДОКОРИСУТВАННЯ
TOB «Кривоозерська харчосмакова
1. Видано " /5~ " березня 2013р.
на термін п ' я т ь

фабрика»

Кривоозерський
район
№ У KP 396/
А/НИК

років

клопотання, схема розташування
розрахунок водоспоживання,
довідка про фактичний водозабір,
Миколаївської гідрогеологічної
партії (МГГП)

водозаборів,
узгодження

2. Матеріали, які подано на розгляд

3. Реквізити водокористувача:
а) підприємство, організація, господарство

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Кривоозерська харчосмакова
фабрика»
б) форма власності
в) відомство

відсутнє

вул. Індустріальна,2;

55104, Миколаївська
тел.: (05133) 2-37-44

4. Назва водного об'єкту

підземний

г) реквізити водокористувача

- 2

область,

смт Криве

Озеро,

свердловини

5. Характеристика водокористувача:

а) ціль водокористування згідно

з п. 6

дозволу

підприємством
здійснюється
розлив
мінеральної природної столової води «Кривоозерська»
в ПЕТ тару, загальна
3
потужність цеху розливу (три виробничі лінії) - 200 м /год; 251 роб. дня на
рік; загальна кількість працівників
- 106 осіб; за рахунок водозабору
зі
свердловини
№ 1226а задовольняються
господарсько
- побутові
потреби
працівників та працює лінія розливу безалкогольних
напоїв
б) основні

показники

діяльності

об'єкту

в) назва та місце знаходження водозбірних споруд :

свердловина №2297розташована
в смт Криве Озеро, вул. Індустріальна, 2 та
і
має глибину. 80,2 м і дебіт 10 м /годину (мінеральна природна столова вода);
свердловина №1226а знаходиться в смт Криве Озеро, вул. Індустріальна,
8
та має глибину 49,0 м і дебіт 6,0 м/годину
г) способи
тис.м3/рік)

очищення

стічних

вод, склад

і потужність

очистка стічних вод не здійснюється;
збираються у вигрібній ямі з наступним

очисних

господарсько
вивозом

споруд

(тис.

- побутові

м 3 /добу,

стоки

д)наявність та характеристика обладнання для обліку використання вод

облік водоспоживання

061719 Є-

зі свердловин

здійснюється

за даними

водолічильника

з
б.Водокористування дозволяється при дотриманні наступних умов:

а) забір води всього
із підземних джерел
в.т.ч. зі свердловини № 2297
із поверхневих джерел
із міськводопроводу
б) використання води:
із підземних джерел
на виробничі потреби:
в.т.ч. зі свердловини № 2297
на господарсько-побутові потреби
із поверхневих джерел
в) передано стороннім споживачам

Наперіод

з /5~ 03.2013р. до / ^ . 0 3 . 2 0 1 8 р .

із двох

свердловин

м /добу

т.м /рік

34 Н,9 Я
348,98
204,98

109,95
109,95
74,64

-

-

-

-

348,98
348,98
277,24
204,98
71,74

109,95
109,95
92,78
74,64
17,17

-

-

-

-

348,98 м3/добу, 109,95 тис. м3/рік
(в т. ч. зі свердловини №2297 - 204,98 м3/добу, 74,64 тис. м3/рік)

а) ліміт забору води встановлюється в обсязі

ліміт використання води встановлюється, у відповідності до терміну дії даного дозволу на
спецводокористування, на 2013р., 2014р..2015р.,2016р..2017р.2018р.
3
3
в обсязі 348,98 м /добу, 109,95 тис. м /рік

(в т. ч. зі свердловини №2297 - 204,98 м3/добу, 74,64 тис. м3/рік)
б) використано води в системі оборотного водопостачання, повторно послідовного
3
використання, тис. м 3 / р і к 0,014 тис. м /рік
в) місце і обсяг стічних вод стічні води не скидаються до водних об'єктів; стічні води

підприємства, за наявності дозволу та ліміту на розміщення відповідних відходів,
збираються у вигрібних ямах в обсязі 7,16 тис.м3/рік. з наступним вивозом,
відповідно до договору з КП «Арбузинський ККП» від 22.06.12 № 43
г) найменування установи, яка здійснює лабораторний контроль

ДУ «Укр НД1 МР та КМОЗ України» та лабораторії, які мають атестацію на
виконання аналізів якості підземних вод
д) кількість стічних вод. які скидаються у водний об'єкт не скидаються
є) ГДС забруднюючих речовин із стічними водами у водний о б ' є к т не встановлюються
і) інші умови водокористування:

1. Вести облік водоспоживання з обов'язковим заповненням журналів обліку;
2. Дотримувати зону санохорони суворого режиму свердловин;
3. Не допускати забруднення підземного водоносного горизонту стічними водами,
нафтопродуктами та іншими забруднюючими речовинами;
4. Утримувати водолічильну апаратуру у справному стані;
5. В 10-денний термін з дати видачі дозволу на спецводокористування
необхідно
повідомити про його отримання та встановлені ліміти
водокористування
відповідну податкову інспекцію;
6. При зміні умов водокористування дозвіл на спецводокористування
необхідно
переоформити;
7. Щорічно оформляти дозвіл на розміщення відходів в термін, визначений
постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.98 № 1218;
8. Щорічно надати до Держуправління
охорони навколишнього
природного
середовища звіт за формою 2-ТП (водгосп);
9. Виконувати
всі вимоги
організацій,
які надають
погодження
умов
спецводокористування;
10. Дотримуватись вимог ст. 16, ст.23 Кодексу України «Про надра»
Спецводокористування складено у двох примірниках

Погоджено:
1. З органами геології

"21 " лютого

2013р.

№05/2112
Нач.загону

МГГП
О.О.Манюта

2. З органами державного санітарного контролю

«20» грудня

Виконавець
Золотько 46 02 41

2006р.

№05.03.02-04/62307
Мінохорони здоров'я
України
Заспг. голов.лік. України
Ф.Бурлак
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03.
на №

РІШЕННЯ
про анулювання дозволу на спеціальне водокористування
TOB «Кривоозерська ХСФ» від 18.02.2011 № УКР 3258 А/НИК
На підставі заяви TOB «Кривоозерська ХСФ» від 27.02.2013
№ 04-15-208, керуючись частиною 7 ст. 4 -1 Закону України «Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності», ст.55, ст.56 Водного Кодексу
України та п.4.6 Положення
про Державне управління
охорони
навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та
Севастополі, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України від 19.12.2006 № 548, який зареєстровано у
Міністерстві юстиції України від 13.02.2007 № 1 19/13386,
Держуправлінням прийнято рішення:
1.
Анулювати
TOB
«Кривоозерська
ХСФ»
дозвіл
на
спецводокористування від 18.02.2011 № УКР 3258 А/НИК (дія зазначеного
дозволу на спецводокористування припиняється через десять робочих днів з
дня прийняття рішення про його анулювання);
2.
Для видачі особисто заявнику, рішення про анулювання дозволу
Р 3258 А/НИК направити до

В.І.Єфімов

Золотько ( 0 5 1 2 ) 4 6 02 41

v

-

