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Перелік дозволів

! Пошук документа

Перелік водокористувачів

Головна / Перелік дозволів на спеціальне водокористування / Перегляд дозволу / Заява

Дозвіл на спеціальне водокористування №25/ВЛ/49д-20 від 11.02.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача

Юридична особа

Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОЗАЛІС"

Ідентифікаційні дані

42122327

Місце реєстрації

44300, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОН, місто ЛЮБОМЛЬ, вул.
ВОЛОДИМИРСЬКА, буд. 37

Контактні відомості

Телефон: +38-(096)-873-8451

Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл

Сектор у Волинській області Держводагентства

Номер та дата видачі

№25/ВЛ/49д-20 від 11.02.2020

Строк дії

з 11.02.2020 по 11.02.2023

Поточний стан

анульований

Форма дозволу

паперова

Регіон водокористування

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

Мета водокористування

Виробничі потреби
Зрошення

Перелік місць водокористування (водозабір)





Фактичне місце здійснення діяльності



Забір поверхневих вод з р. Прип’ять з використанням пересувного насосного агрегату
АНД 100-16, за межами с. Положево, Шацький район, Волинська область, р. Прип’ять,
район басейну р. Дніпро

Код типу джерела водопостачання

(20) Річка

Код та назва джерела водопостачання

ЧЕР/ДНЕПР/0981/Р.ПРИП'ЯТЬ

Код та назва водогосподарської ділянки

М5.1.4.40 р. Прип’ять від витоку до державного кордону

Тип водокористування

Забір з поверхневих джерел

Розшифровка типу водокористування

Не зазначено

Ліміт забору води


Обсяги води
Показник

м3/добу

тис. м3/рік

Забір води, усього (у т.ч.):

388.311

68.286

- з поверхневих джерел (окремо для кожного
джерела)

388.311

68.286

Р.ПРИП'ЯТЬ

388.311

68.286

-

-

- з підземних джерел (окремо для кожного
річкового басейну)

Ліміт використання води


Обсяги води
Показник

м3/добу

тис. м3/рік

Використання води на власні потреби,
усього (у т.ч.):

388.311

68.286

з поверхневих джерел:

388.311

68.286

-

-

9.471

0.095

378.840

68.191

з підземних джерел:

-

-

- на питні і санітарно-гігієнічні потреби

-

-

- на виробничі потреби

-

-

- на зрошення

-

-

від іншого водокористувача:

-

-

- на питні і санітарно-гігієнічні потреби

-

-

- на виробничі потреби

-

-

- на зрошення

-

-

- на питні і санітарно-гігієнічні потреби
- на виробничі потреби
- на зрошення

Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні

Інші характеристики спеціального водокористування


Обсяги води
Показник

м3/добу

тис. м3/рік

Отримано від іншого водокористувача

-

-

Отримано від іншого водокористувача
зворотної (стічної) води

-

-

Передача води, усього (у т.ч.):

-

-

- населенню

-

-

- вторинним водокористувачам (без використання)

-

-

- вторинним водокористувачам (після
використання)

-

-

Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.):

-

-

- у поверхневий водний об'єкт

-

-

- на поля фільтрації

-

-

- передача іншому водокористувачу

-

-

- у накопичувач

-

-

- у вигріб

-

-

- в інший приймач

-

-

Використання води в системах
водопостачання:

0

0

- оборотного

-

-

- повторного

-

-

Втрати в системах водопостачання

-

-

Умови спеціального водокористування
1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.
2. За поданням Регіонального офісу водних у Волинській області зменшувати обсяги забору та
використання поверхневих вод з р. Прип'ять на період маловоддя.
3. Здійснювати первинний облік забору та використання вод.
4. Узгоджувати забір води з іншими водокористувачами на даній водогосподарській ділянці р. Прип'ять.
5. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.
6. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо
обов’язків водокористувачів.
7. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом
Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом,
надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).
8. При змінах у водокористуванні одержати новий дозвіл на спеціальне водокористування.

Відомості щодо природоохоронних заходів


№

Найменування природоохоронного заходу

Термін виконання
Постійно

Критерії (показники) досягнення результативності

1

Раціонально та економно використовувати водні ресурси, дбати про
їх відтворення і поліпшення якості вод

Охорона поверхневих та підземних вод від виснаження і
забруднення

2

При облаштуванні водозабору утримувати в належному стані береги Постійно, під час
річки Прип’ять, не допускати руйнування берегових укосів, а також
забору води
наявної інженерної інфраструктури

Охорона вод від забруднення, запобігання прояву берегової
ерозії та руйнації берегів річки

3

Систематично вести первинний облік водокористування,
дотримуватись встановлених лімітів забору та використання води

Постійно

Раціональне використання водних ресурсів

4

Здійснювати водоохоронні заходи з попередження, засмічення і
вичерпання водних об’єктів

Постійно

Охорона вод від забруднення

Повернутись

Проект реалізовано Фондом Євразія, Фондом Східна Європа та
Державним агентством з питань електронного урядування України у
рамках проекту міжнародної технічної допомоги "Прозорість та
підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS", за
фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID) та Уряду Великої Британії (UK аid)

Адреса:
01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 8

Портал працює в тестовому режимі. Якщо ви маєте зауваження або
пропозиції, надсилайте на support.e-services@davr.gov.ua
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0
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