Сектор у Хмельницькій області

(найменування територіального органу

Держводагентства ________________________
Держводагентства)

Замовник (водокористувач) для фізичної особи

Іванов Іван Іванович _________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце

м.Хмельницький, вул. Світанкова, 125 ___________
проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий.

паспорт НА №111111 виданий 11.10.2010

номер облікової картки платника податків (не зазначається

Хмельницьким МУ УМВС України _____________
фізичними особами, які через свої релігійні переконання

ідентифікаційний номер 111111111

відмовляються від прийняття реєстраційного номера

тел.0671111111 ____________________________
облікової картки платника податків та повідомили про це

відповідний орган державної фіскальної служби і мають
відмітку у паспорті), номер телефону;

для юридичної особи

Приватна виробнича фірма «Золота Мрія»

найменування юридичної особи. її місцезнаходження.

31000. Хмельницька обл, Красилівський р-н, м.
Красилів вул. Сонячна. 13.
30312 772

код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер.

___________________ тел.0987356148 ________
номер телефону)

ЗАЯВА
Прошу видати, анулювати (необхідне зазначити) дозвіл на спеціальне водокористування

Приватній виробничій фірмі «Золота Мрія» ___________________________________
з метою водопостачання на питні та санітарно - гігієнічні потреби______ назва
басейну річки, водного об'єкта і його місцезнаходження Колодязь знаходиться:

31000,Хмельницька обл., Красилівський р-н. м. Красилів. вул. Сонячна, 13, басейн річки
Дніпро
дозвіл від _____ № _______________. виданий ___________________________________
(найменування органу, що видав дозвіл)
(зазначається у разі анулювання дозволу)

З метою забезпечення ведення обліку дозволів на спеціальне водокористування
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я.
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.
Додатки: 1. Обгрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком
водокористування і водовідведення на 3 арк.
2. Опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод на ___ 1 __ арк.
3. Нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні
об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо) на арк.
4. Затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для

підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб'єктів господарювання, які
надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення) на
арк.
5. Копія правовстановлюючих документів на водні об'єкти (для орендарів водних
об'єктів) на арк.
Цим підтверджую достовірність даних, що зазначаються у поданих документах.

Директор Приватної
виробничої фірми «Золота
Мрія»

__________________

___________

(підпис)

(ініціали та прізвище)

МП
Примітка. На кожній сторінці заяви замовником (водокористувачем) проставл яється підпис, що засвідчується його
печаткою (за наявності).

НОРМАТИВНИЙ РОЗРАХУНОК

ВОДОКОРИСТУВАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ (ОБГРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ
У ВОДІ)
Водокористувач Приватна виробнича фірма «Золота Мрія» _______________
(найменування юридичної особи, її місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, КВЕД

30312772, 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп 'яної

або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце проживання)

промисловості _____________________________ ___ _____ Мета водокористування
водопостачання на питні та санітарно-гігієнічні
(перелік власних потреб та/або

потреби _______________________________________________________
передача для потреб вторинних водокористувачів)

Наявність рибозахисних пристроїв на водозабірних та гідротехнічних спорудах. їх тип

__________________ не використовуються ___________________ ___
Наявність та характеристика устаткування для обліку використання вод

Лічильник ЛК-15 _________________________________________________________
Інформація про узгодження водокористувачем з орендарем водного об'єкта можливості
здійснення спеціального водокористування (стаття 51 Водного кодексу України)
_
Нормативний розрахунок водокористування
(окремо для кожного місця здійснення водокористування)

Один трубчастий колодязь, який розташований за адресою: ______________________
(тип та продуктивність водозабірної споруди, її відношення до населеного пункту та водного об’єкта.

31000, Хмельницька обл., Красилівський район, м. Красилів, вул. Сонячна, 13;
річки/басейну річки вищого порядку або водокористувача, із системи

експлуатаційний горизонт: сарматський, глибиною 16,0 м, дебітом 10.0м*/год..
водопостачання (водовідведення) якого отримано воду)
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У т. ч.:

на питні і санітарно-гігієнічні
Робітники
Адмінпрацівники
Душові

45(чол.)
5(чол.)
2(сіток)

0.025ЩБН Ь.2.4-1-94)
0.015 (ДБН В.2.5-64:2012)
0.5 (ДБІ1 В.2.5-64:2012)

2.2
1.125
0.075

260
260
260

1.0

0.572
0.2925
0.0195
0.26

на виробничі
па інші потреби (перелічити)

р
Передача води всього, у т. ч.:

населенню
вторинним водокористувачам
X

Втрати в системах водопостачання
Усього

2.2

0.572

Нормативний розрахунок водовідведення*
(по кожному випуску зворотних вод окремо)

Випуск № Стічні води скидаються у септики, який знаходиться на території
(місце скиду (у межах за межами) населеного пункту,

Приватної виробничої фірми «Золота Мрія» _____________________________
назва та тип приймача зворотних (стічних) вод,
с\2
С. —
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Одиниці! виміру / кількість

Показник

я 5 2 - я н 11 = .і 11 ~ а р ^ ° ?
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Водовідведення

Робітники
Лдмінпрацівники
Душові
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Кількісіь днів роботи у рік:

спосіб очистки, потужність очисних споруд, тис. м’/рік)

І
ГИ
з— ?

Я
Я
**

4,475
50(чо;і.)
15(чо;і.)
6( сіток)

0.025(ДБІ 1 Ь.2.4-1 -94)
0.015 (ДЬН В.2.5-64:2012)
0.5 (ДБН В.2.5-64:2012)

1.25
0.225
3.0

1.173

262
262
262

0.328
0.059
0.786

*при скиді зворотних (стічних) вод у водні об’єкти додаються нормативи гранично допустимого
скидання (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами (з пояснювальною запискою)
розрахунку на кожний випуск (скид) окремо
Помісячний нормативний розрахунок загальних показників водокористування і
водовідведення

Обсяги води за місяць, тис м 3
Показник

Використання води на власні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0.091

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

о.оч

0.091

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.09

потреби, у т. ч.:

ю за рік. ТИС.
_______ м !

0.1142 1.1'.'

на питні і санітарно-гігієнічні на
виробничі
на інші потреби (перелічити)
Передача води всього, у т. ч.:

населенню
вторинним водокористувачам
Водовідведення
Втрати в системах водопостачання

0.092 1.1’’З

Загальні показники спеціального водокористування
Обсяги води

Показник

За нормативним розрахунком Фактично за
м 3/добу1
тис. м 3 /рік
попередній рік,
тис. м 3/рік2

Забір води всього, У т.ч.:

4,475

1,173

1.00

з поверхневих джерел (окремо для кожного
джерела)
з підземних джерел (окремо для кожного
річкового басейну)

4,475

1.173

1.00

4,475

1.173

1.00

4.475
4.475

1.173
1.173

1.00
1.00

4.475

1.173

1.00

4.475

1.173

1.00

Отримано від іншого водокористувача
Використання води на власні потреби, у т. ч.:
з поверхневих джерел:

на питні і санітарно-гігієнічні потреби на
виробничі потреби на інші потреби
(перелічити)
з підземних джерел:

на питні і санітарно-гігієнічні потреби на
виробничі потреби на інші потреби
(перелічити)
від іншого водокористувача:

на питні і санітарно-гігієнічні потреби на
виробничі потреби на інші потреби
(перелічити)
Передача води всього, У т. ч.:

населенню
вторинним водокористувачам (без
використання)
вторинним водокористувачам (після
використання)
Скидання зворотних (стічних) вод всього, У т. ч.:

у поверхневий водний об’єкт на поля фільтрації
передача іншому водокористувачу у
накопичувач (септики) у вигріб інший приймач

Використання води в системах
водопостачання:
оборотного
повторного
Втрати в системах водопостачання

1 - максимальний обсяг протягом року з урахуванням сезонного режиму роботи
2 - згідно з формою звітності № 2ТП-водгосп (річна)

І

/

Відомості щодо природоохоронних заходів*
№
Перелік природоохоронних заходів
з/п

1

Не допускати забруднення підземних вод

2

Вести журнал обліку забору води
встановленої форми

Термін виконання

критерії
(показники)
досягнення
результативності

^природоохоронні заходи повинні бути спрямовані на охорону вод. зменшення рівня забруднення
та забезпечення раціонального використання водних та інших природних ресурсів, а також мати
вимірювані критерії (показники) досягнення результативності та терміни виконання

Директор Приватної виробничої фірми
«Золота Мрія»

