


I. ОГЛЯДОВА КАРТА 
масштаб 1:100000 
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10. Артезіанська свердловина закріплена обсадними трубами: 

Д = ______110______ мм від ______0,0_______ до ______25,0 ____ м 

Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м 

Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м 

Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м 

11. Від глибини ____          м до глибини __                     м артезіанська свердловина пройдена 

діаметром_                    мм і обсадними трубами не закріплена. 

12. У артезіанській свердловині встановлений фільтр __щільовий________ (тип фільтра) з 

робочою частиною 1-го ярусу діаметром  110  мм, що встановлений в інтервалі  15,0-22,5 м, 2-

го ярусу діаметром ___-___ мм, що встановлений в інтервалі ______-______ м. 

Загальна довжина робочої частини фільтра 1-го ярусу 7,5 м, 2-го ярусу ____-____ м і т. д. 

Надфільтрові труби довжиною  13,5 м, діаметром  110 мм встановлені в інтервалі від  -1,5м до  

15,00 м. Відстійник довжиною  2,5 м, діаметром  110 мм встановлений від глибини 22,5 м до 

глибини  25,0 м. На надфільтрових трубах установлений _______________-_________________ 

сальник. Нижня частина відстійника закрита________________-________________ пробкою 

(заглушкою).  
(найменування/тип 

Робоча частина фільтра інтервалі 15,0-22,5  м обсипана гравієм. 

13. Проведена цементація обсадних колон: 

Д = __________         мм від ___________        до ____________         м 

Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м 

Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м 

Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м 

14. Герметизація устя артезіанської свердловини: на свердловині обладнана надкаптажна 

споруда підземного типу з  бетонних кілець Д1500мм глибиною 2,0 м з металевим люком. 

Труби Д 110 мм  обрізані в інтервалі 0,0-1,5м  . Подача води до споживача водогоном. Дно 

споруди забетоноване_ 

 

 

 

 

 

 





 6 

IV. РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ 

за ходом пробної (дослідної) відкачки води із артезіанської свердловини № 1 

Дата Час, 

хв. 
Номер 

зни- 

ження 

Рівень води Зниження 

рівня, м 
Дебіт 

артезіанської 

свердловини, 

м
 3

/добу 

Питомий 

дебіт,  

м
 3

/добу 

Характеристика ерліфта Характеристика 

насоса 
Примітки 

статич- 

ний, м 
дина- 

мічний, 

м 

водопідйомні труби повітряні труби 
діаметр 

труб, 

мм 

глибина 

заванта- 

ження, м 

діаметр 

труб, 

мм 

глибина 

заванта- 

ження, м 

марка 

насоса 
глибина 

заванта- 

ження, м 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5 

червня 
900 1 3,60         Водолій 

2,5-

63ЕУ 
24,0 

 

7 

червня 
900   7,2 3,6 36,0 10,0     

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

При відкачці досягнуто повне освітлення води, яке відбулося через _______________10,0_________________ годин після початку відкачки. 

Відкачку виконував _   гідрогеолог_    Савченко О.Л. 
        (посада)                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)                                           (підпис) 

"25" липня  2017 р. 
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VII. ГІДРОГЕОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК ПО АРТЕЗІАНСЬКІЙ СВЕРДЛОВИНІ 

№ 1 

Свердловиною № 1 розкритий опільський водоносний горизонт нижнього неогену і 

представлений літотамнієвими вапняками, тріщинуватими, кавернозними, водоносними з 

глибини 30,0 м. Дебіт свердловини становить 1,0 м3/год при пониженніна 0,9м. Статичний 

рівень встановився на глибині 22,6м. 

Свердловина облаштована обсадною колоною діаметром 140 мм до глибини 13,5 м, в 

інтервалі 13,5-34,0 м пробурена діаметром 120,5 без обсадки.  Дані пробної відкачки 

дозволяють зробити висновок, що видобуток підземних вод можливий з допомогою 

глибинного насосу потужністю до 1,0 м3/год.____________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Рекомендації по експлуатації артезіанської свердловини № __1__ (періодичність техоглядів, заміна 

та профілактика насосів кислотною та іншими обробками, ремонти артезіанської свердловини) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Підпис 

______________ ___________________________ 
           (посада)                      (прізвище, ім'я, по батькові) 

 

_________________ "___" ____________ 20__ р. 
                  (підпис)                                     (дата) 

 

VIII. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ І 

МОНТАЖ ВОДОПІДЙОМНОГО ОБЛАДНАННЯ 

1. Тип насоса: електрозанурювальний______Водолій 0,5-50ЕУ__________________ (або аналоги) 

2. Ерліфт-система (центральна, паралельна) _______________________________________________ 

3. Глибина артезіанської свердловини ____34,0____ м, робочий діаметр артезіанської свердловини 

___140,0____ мм 

4. Водопідйомна колона діаметром _____0,25_____ мм, занурена до глибини ______24,0______ м 

5. Гирло артезіанської свердловини обладнане відводом діаметра _________0,25___________ мм, 

що встановлений на ____________0,1_____________ м вище поверхні землі 

6. Обладнана занурювальним центробіжним насосом,  однофазний електродвигун змінного 

струму_______________________________________________________________________________ 
                                                                                  (тип насосної установки, тип двигуна) 

7. На водовідвідній трубі встановлений манометр із шкалою на максимальний тиск ____-____ МПа 
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8. Із артезіанської свердловини проведена пробна відкачка, при якій з'ясувалося: 

1) статичний рівень води в артезіанській свердловині ________22,6________ м від поверхні землі; 

2) динамічний рівень води в артезіанській свердловині _______23,5________ м від поверхні землі; 

3) зниження рівня води в артезіанській свердловині (нижче статичного) _________0,9_______ м; 

4) допустиме зниження рівня води в свердловині __________________28,0__________________ м 

9. Продуктивність артезіанської свердловини при зниженні ____0,9____ м ____1,0___ м 3/годину 

10. Тривалість відкачки __48,0__ годин з _9_ годин _00_ хвилин до _9_ годин _00_ хвилин "5-7" 

червня 2017 року 

11. Дебіт (виміряний) артезіанської свердловини _24,0_ м 3/добу, рекомендований __24,0__ м 3/добу 

12. Питомий дебіт ____26,6___ м 3/добу 

13. Робота з монтажу насосної установки виконана _______________________________________ 
                                                                                                      (найменування/прізвище, ім'я, по батькові виконавця робіт) 

згідно з договором від "___" ____________ 20__ року № _____ і здана "___" ____________ 20__ 

року з оцінкою ________________________________________________________________________ 

14. Відомості про заміну насосної установки: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Головний інженер ______Миронов Д.Г______.____         _________________ 
                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)                              (підпис) 

Начальник бурової ділянки ____Войтів В.Я.________  _________________ 
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)                 (підпис) 

Інженер-гідрогеолог______Миронов Д.Г______.____                 _________________ 
                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)                                               (підпис) 

 

IX. НАДСВЕРДЛОВИННІ СПОРУДИ 
Тип насосної станції: підземна, поверхнева, розміри в плані __ Ø 0,8__ м, висота (глибина) _1,0_ м 

Наявність люка в даху для монтажу насоса _____________________так_____________________ 
                                                                                                                                                    (так, ні) 
 

X. ЗОНА САНІТАРНОГО РЕЖИМУ 
Зона суворого режиму (1-й пояс санітарної охорони) _є____________________________________ 
                                                                                                                                                           (є, немає) 

Розміри зони суворого режиму _____15*15_____ м, тип огородження ________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Споруди у межах зони розташування: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
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XI. ВІДОМОСТІ ПРО РЕМОНТ АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ № 1 

(заповнюється власником свердловини або виконавцем ремонтних робіт) 

Стан артезіанської свердловини у процесі її експлуатації (ступінь замулення стовбура, піскування)  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Дані про зміну динамічного рівня, дебіту та якості води в процесі експлуатації артезіанської 

свердловини або за певні періоди _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Ремонт артезіанської свердловини виконали ________________________________________________ 
(найменування/прізвище, ім'я, по батькові виконавця ремонтних робіт) 

Терміни виконання ремонту: початок "___" ____________ 20__ року  

                                                  закінчення "___" ____________ 20__ року 

У процесі ремонту виконані такі роботи ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Зміна конструкції в результаті ремонту ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Результати дослідної відкачки після ремонту та режим експлуатації, що рекомендується: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Примітка. 

Спеціалізована бурова організація складає (заповнює): 

 паспорт за цією формою. Вимога щодо складання (заповнення) паспорта свердловини визначена 

національним стандартом України. Складання (заповнення) паспорта здійснює спеціалізована 

бурова організація, яка має дозвіл на виконання такого виду робіт відповідно до статті 106 Водного 

кодексу України. У разі якщо спеціалізована бурова організація не має можливостей визначити 

показники води самостійно (розділ V), показники води визначає акредитована (атестована) 

лабораторія. Вимоги визначення санітарно-хімічних показників та епідемічної безпеки питної води 

визначаються відповідно до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води 

питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом 

Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року N 400, зареєстрованих в 

Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за N 452/17747; для мінеральних вод - згідно з 

чинним законодавством; 

розділ I (оглядова карта) складається з відкритих картографічних джерел; 

кожен аркуш паспорта повинен бути скріплений підписом уповноваженої особи та печаткою (за 

наявності) організації, що створила (заповнила) паспорт. 

Суб'єкт господарювання (юридична особа та/або фізична особа - підприємець, які є власниками або 

користувачами земельних ділянок, у межах яких розташовані та експлуатуються артезіанські 

свердловини) складає (заповнює): 

 

додаток до паспорта артезіанської свердловини "Опис артезіанської свердловини"; 

розділ 8 додатка "Опис артезіанської свердловини", до якого вносяться інші відомості, які бажає 

повідомити суб'єкт господарювання; 

додаток "Опис артезіанської свердловини" разом з копією розділів паспорта артезіанської 

свердловини, а саме: "Оглядова карта", "Артезіанська свердловина", "Геологічний розріз і 

конструкція артезіанської свердловини", "Результати спостережень", "Виписка", "Гідрогеологічний 

висновок по артезіанській свердловині", "Експлуатаційні показники артезіанської свердловини" 

надсилаються в електронній формі до Державної служби геології та надр України. 

 

Директор юридичного департаменту 

Міністерства екології та 

природних ресурсів України 

 

 

В. А. Бучко 

Заступник директора Департаменту 

систем життєзабезпечення  

та житлової політики Міністерства  

регіонального розвитку, будівництва  

та житлово-комунального  

господарства України 

 

 

 

 

 

В. В. Токаренко 
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Додаток 

до паспорта артезіанськоїсвердловини 

від ___ ____________ 20__ року № _____ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець ____________________________ 

                                       (прізвище, ім'я, по батькові) 

Керівник ________________________________ 

                                       (прізвище, ім'я, по батькові) 

Тел. __________________________________ "___" ____________ 20__ р. 

 


