
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Друга сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 16 грудня 2010 року № 87
м. Ужгород

Про погодження клопотання ТОВ НВФ
«Орус» (Верхньобистрянського родовища
прісних підземних вод (джерела №1 та
№2), Верхньобистрянського родовища
мінеральних вод (джерело №3)

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 9 Кодексу України про надра обласна рада в и р і ш и л а :

1. Погодити клопотання товариства з обмеженою відповідальністю
науково-виробничої фірми «Орус» щодо надання спеціального дозволу на
геологічне довивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку:

Верхньобистрянського родовища прісних підземних вод з джерел №1
(ділянка «Сухаровець») та №2 (ділянка «Шутин») у с. Верхній Бистрий
Міжгірського району;

Верхньобистрянського родовища мінеральних вод з мінерального
джерела №3 (ділянка «Квас») у с. Верхній Бистрий Міжгірського району,

за умови, що впродовж 6 місяців після отримання спеціального дозволу
середня заробітна плата на підприємстві досягне рівня середньообласної.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
облдержадміністрації Феєра В. І. і постійну комісію обласної ради з питань
екології та використання природних ресурсів (Цірик М. М.).

Голова ради І. Балога



Обгрунтування
рішення сесії обласної ради

Мета отримання рішення обласної ради:

ТзОВ НВФ “Орус” подало матеріали для погодження отримання
спеціального дозволу на геологічне вивчення, у т.ч. дослідно-промислову
розробку Верхньобистрянського родовища прісних підземних вод з джерел №1
в урочищі "Сухаровець", №2 в урочищі "Шутин" в с. Верхній Бистрий
Міжгірського району та Верхньобистрянського родовища мінеральних вод з
мінерального джерела №3 в урочищі "Квас" в с. Верхній Бистрий Міжгірського
району.

Вода буде використовуватися для господарських потреб і для лікувальних
цілей у санаторію «Ясінь», яке підприємство планує збудувати.

Дані про родовище:

За хімічним складом підземні мінеральні води, вуглекислі хлоридно-кальцієво
натрієві з мінералізацією 7,68 г/дм3. Експлуатаційні запаси питних підземних вод
родовища прийняті НТР ТОВ "Маргіт - Термал" в кількості 20 м3/добу і за
ступенем вивченості відносяться до категорії С1.

За хімічним складом підземні прісні води гідрокарбонатно-кальцісві.
Згідно всіх вимог вода відповідає ГОСТ 2874-82 «Вода питна». Експлуатаційні
запаси питних підземних вод родовища прийняті НТР ТОВ "Маргіт - Термал" в
кількості 400 м3/добу і за ступенем вивченості відносяться до категорії С2.

На джерелах необхідно провести будівництво каптажу. Також потрібно
провести будівництво та благоустрій ЗСО (зони санітарної охорони) першого поясу,
розрахунок, затвердження та винесення в натуру зон санітарної охорони 1- го, 2 -
го, 3 - го поясів.

Товариство планує після отримання ліцензії провести геологічне довивчення і
затвердити експлуатаційні запаси в ДКЗ України.

Отримано погодження:

- Верхньобистрянської сільської ради;
- державного управління охорони навколишнього природного середовища в

Закарпатській області;
- Закарпатської обласної санітарно-епідеміологічної станції;


