
Державна служба геології та надр України

на користування надрами

Реєстраційний номер 4842

Дата видачі 26 грудня 2008 року

Підстава надання наказ від 22 липня 2021 року № 552 (внесення змін)

видобування корисних копалин

.Мета корйсіування надрами

Відомості про ділянку надр (геологічну теригорію відповідно До лерА.шнОї о баїанСг аімсів корисних копалин України;!, що надасться у користування

назва родовища

Система координат Pulkovo-42

Миколаївська область, Первомайський районмісцезнаходження

західна околиця емт Криве Озеро

площа

мінеральні природні его лові підземні води

47°56’52 
30° 19’58

47°56’52
30°19’58

47°56’51.02 
30°19’51,91

ПнІП
СхД

Обмеження щодо глибини використання 
(у разі потреби)

Кривоозерське родовище 
ділянка Кривоозерська 
(свердловини №№ 2297, 2297а)

прив’язка н:а місцевості відповідно, 
до адміністративно-територіального 
устрою України:

Загальний обсяг запасів (ресурсів) на 
час надання спеціального дозволу на 
користування надрами (основні, 
супутні):

Вид користування надрами відповідно До' 
статтї 14 Кодексу України про надра, статті 
1.3 Закону України «Про нафту і газ» Та 
пункту 5 Порядку надання спеціальних 
дозволів на користування надрами

Вид корисної копалини відповідно' 
до переліків корисних копалин 
загальнодержавного та місцевого 
значення, затверджених постановою 
Кабінету Міністрі в. України 
віл 12 гру дня 1994 р К" 827

кат. В+Сі - 205 м3/добу (В - 113, С

видобування мінеральних природних столових підземних вод,за умови 
збереження існуючої водогосподарської обстановки, придатних для 
промислового фасування

Ігсраційний перерахунок з систем 
координат Pulkovo-42 в WGS-84 
сії. № 2297

47’56’51,02 
30°19’51.91

ПК «Україна». Зам. 21-3242. 2021 р. І кв.



Ступінь освоения надр розробляється

недержавні копни

Особливі умови

Відомості про власник

Р.Є. ОПІМАХ

А N2 008432

Джерел о ф і п < і н с \ в;111 п я р< ю і >. я к і ' 
планує виконати падрокористувач 
піл час корпсі.х вання надрами' '

Відомості про затвердження, 
(апробацію) запасів корисної 
копалини (зазначаї твся у разі 
видобування)

зо 26 (двадцять шостого) грудня 2028 (дві тисячі двадцять восьмою) року
Строк дії спеціальної о дозволу и 
користування надрами (кількість 
років ■

Відомості про погодження надання 
спеціального дозволу на 
користування надрам и:

Миколаївська обласна рада - рішення від 29.08.2007 № 13 
Держгірпромнагляд - від 14.09.2007 № 01/04-07.12/6538 
Держуправління охорони навколишнього природного середовища 
Миколаївській області ві ї 25.07.2007 (екологічна картка б/н)

повному обсязі сплата обов’язкових платежів до Державної

Угода про умови корнетування 
ділянкою наді') < невід'ємною 
частиною снсніа.'іьного ;юязол\

Особа, уповноважена ІфІ^мктування надрами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КРИВООЗЕРСЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА" 
05467783
55104, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., КРИВООЗЕРСЬКИЙ Р-Н. 
СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ КРИВЕ ОЗЕРО, 
ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУ ДИНОК 2

І Виконання рекомендацій протоколу ДКЗ України від 04.02.2021 № 5259.
2. Виконання умов Держуправління охорони навколишнього природного 

середовища у Миколаївській області від 25.07.2007 року (екологічна картка б/н).
Обов язкове виконання обсягів та термінів, викладених в Програмі робіт.

І ( >Воро дотримуватись режиму зон-. санітарної охорони, затверджених в 
усганов.теному порядку.

5.. Проводит режимні спостереження за кількістю видобутку та якісним складом 
підземних вод.

6. Своєчасна
бюджету, згідно з чинним законодавством.

7. II(орічна звіт ність перед Держгеонадрами згідно з формою 7-ГР.
8. Дот римання вимог Закону України "1 Іро оцінку вп.іивх на довкілля


