
Зразок заповнення таблиці
В частині охорони водних ресурсів 

і, Загальне водокористування, ліміт використання води із міськводопроводу -  147 м3/добу, 53,65 тис. м3/рік

№
з/п

Назва заходу Виробництво, цех, 
дільниця, де 
планується 

впровадження 
заходу, номер 

випуску стічних вод

Вартість
заходу,

грн.

Термін
виконання

заходу
(рік,

квартал)

Забруднюючі
речовини

Очікуваний екологічний ефект, (мг/дм3) Відповідальний
виконавецьКількість 

речовин до 
впровадження 

заходу

Кількість 
речовин після 
впровадження 

заходу

Очікуване
зменшення

1 1 Ірочистка 
каналізації

Випуск К К -11 5000 Раз в рік Хлориди 34,39 30,95 3.44 1 нжерен-еколог 
Іванов І. І.Сульфати 66,71 64,04 2,67

Нафтопродукти 0,15 0,14 0,1

В частині охорони водних ресурсів 
Спеціальне водокористування, Дозвіл № УКР-966-Кіє

З 3 • • • З З / *ліміт використання води із міськводопроводу -  147 м /добу, 53^65 тис. м /рік, ліміт використання зі свердловини -  62,160 м /добу, 8,980 тис. м /рік

№
з/п

Назва заходу Виробництво, 
цех, номер 

випуску 
стічних вод

Вартість
заходу,

грн.

Термін 
виконання 

заходу (рж, 
квартал)

Забруднюючі
речовини

Очікуваний екологічний ефект, (мг/дм") Відповідальний
виконавецьКількість 

речовин до 
впровадження

заходу

Кількість 
речовин після 
впровадження

заходу

Очікуване
зменшення

1 Прочистка
каналізації

Випуск КК-11 5000 Раз в рік Хлориди 34,39 30.95 3,44 І нжерен-еколог 
Іванов І. 1.Сульфати 66,71 64.04 2.67

Нафтопродукти 0.15 0.14 0.1

Заповнення таблиці в частини охорони водних ресурсів:
- Вказується вид водокористування (загальне або спеціальне), номер дозволу за наявністю, ліміт використання води з міськводопроводу, свердловини. 

Гр. 1 -  вказується номер по порядку 
Гр. 2 -  назва заходу, який проводиться на підприємстві 
Гр. З- вказується номер випуску стічних вод.
Гр. 4 -  вартість заходу в гри.., який проводиться на підприємстві.
Гр 5 -  термін виконання заходу ( раз в рік, раз в квартал, раз в місяць)
Гр.6 -  вказуються назва речовини, що міститься у стічних водах.
Гр. 7 -  Гр. 8 -  вказуються кількісні показники якості води до та після впровадження заходу, в мг/л.
Гр.9 -  вказати на скільки відбулося зменшення вмісту забруднюючих речовин, в мг/л.
Гр. 10 -  посада та прізвище, ім ’я, по-батькові відповідального виконавця.



В частині поводження з відходами виробництва та споживання
___________ _________________ П зув=  145,25________________________

№
з/п

Найменування 
відходу та крд 

згідно з ДК 005- 
96

Клас
небезпеки

Обсяг
утворення,

т

Заплановано в поточному році Вартість
виконання

заходу,
грн

Передача відходів 
іншому власнику 

(назва власника, код 
ЄДРПОУ. номер 
договору та дата 

укладання договору

Відповідальний
виконавець

Передати
іншим

власникам.
т

Передати для 
видобування ресурсно - 
цінних компонентів, т

1 7710.3.1.01 
Макулатура 
паперова та 
картонна

4 0.02 0,02 1000 ТОВ «УТИЛІЗАЦІЯ» 
(12345678)

№ 325 від 01.01.2015 
Р

Інженер-еколог 
Іванов 1.1.

Заповнення таблиці в частині поводження з відходами:
Вказується показник загального утворення відходів по підприємству, розрахований відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 31.08.1998 № 1360 « Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів».
Гр. 1 -  номер по порядку
Гр. 2 -  вказується найменування відходу та код,згідно Класифікатору відходів ДК 005-96 
Гр. З -  клас небезпеки
Гр. 4 -  вказується у тоннах обсяг утворення відходів у поточному році.
Гр. 5 -  Гр. 6 зазначається у тоннах обсяг відходів, який передається іншим власникам або передається для видобування ресурсно - цінних 
компонентів
Гр. 6 - вартість заходу в грн., який проводиться на підприємстві
Гр. 7 -  вказується назва власника, якому передаються відходи, зазначається ЄДРПОУ. номер та дата договору 
Гр. 8 -  посада та прізвище, ім 'я, по-батькові відповідального виконавця.


