Додаток №7
до п 6.8
ДОЗВІЛ
на скид (вивіз) стічних вод Абонентів в систему каналізації міста
ОКВП «Дніпро-Кіровоград» видано цей дозвіл для Абонента _____________________
__________________________________________________________________________
на термін
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
з урахуванням Субабонентів: _________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
на підставі:
заяви Абонента № ______________ від ___________________________________
“Паспорту водного господарства”, виконаного у ___________________________
а також:
1. Схеми внутрішньомайданчикових мереж каналізації.
2. Акту обстеження промислової площадки представником Водоканалу.
3. Документів, підтверджуючих ліміт водоспоживання, форми 2-тп (водгосп).
4. Аналіз стічних вод, що скидаються, та інше.
Дозволяється скид стічних вод за таких умов:
1. Дотримання Абонентом Правил приймання стічних вод абонентів у комунальні
системи каналізації ОКВП «Дніпро-Кіровоград» міст Кіровоград, Знам’янка,
Світловодськ, Олександрія, селищ Димитрово та Пантаївка.
2. Відповідності об’єму стічних вод, що скидаються, лімітам водоспоживання,
затверджених Абоненту:
міська вода ___________________________ м3/міс;
артезіанська свердловина _______________ м3/міс;
гаряча вода ___________________________ м3/міс;
поверхневі джерела ____________________ м3/міс;
інші джерела __________________________ м3/міс.
Зливовий та дренажний стік, що підключений до міської каналізації з площадки
_____________________________________________________________________ га.

Примітка: стічні води, що скидаються Абонентом через зливні станції, повинні
відповідати вимогам , встановлених ДК.

3. Дотримання припустимих величин показників забруднень в стічних водах,
що скидаються, прийнятих згідно з Правилами приймання стічних вод абонентів у
комунальні системи каналізації ОКВП «Дніпро-Кіровоград» міст Кіровоград,
Знам’янка, Світловодськ, Олександрія, селищ Димитрово та Пантаївка.
1. _____________ мг/л

8. ______________мг/л

15. ______________мг/л

2. ______________ мг/л

9. _____________ мг/л

16. _____________ мг/л

3. ______________ мг/л

10. ____________ мг/л

17. ______________ мг/л

4. ______________ мг/л

11. ____________ мг/л

18. ______________ мг/л

5. ______________ мг/л

12. ____________ мг/л

19. _____________ мг/л

6. ______________ мг/л

13. ____________ мг/л

20. ______________ мг/л

7. ______________ мг/л

14. ____________ мг/л

21. ______________ мг/л

4. Підключення Абонента до міської каналізації за адресою
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
через контрольний колодязь.
5. Надання Абонентом до плану природоохоронних заходів та “Паспорту водного
господарства”.
Особливі умови:
1. Після закінчення терміну дії дозволу він повинен бути продовжений
змінений на новий.

або

2. В разі зміни балансу водного господарства Абонента в результаті реконструкції,
розширення підприємства чи з інших причин дозвіл має бути переоформлений в 10денний термін після підписання акту про приймання нових споруд в експлуатацію та
ін.
3. Усі дослідження та технічні обґрунтування, пов’язані
з питаннями
водовідведення, і аналізи стічних вод, виконуються силами і засобами Абонента.
Керівник

Інженер
Телефон _____________

Дозвіл одержав представник підприємства:
__________

___________

Дата

Посада

__________
Підпис

___________________________
Прізвище, ім’я, по-батькові

