
 

 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від 30.08.2019 № 47-18/VІІ 

м. Золотоноша 

 

Про встановлення меж зон санітарної охорони 

свердловинами №1 та №2  водозабору ТОВ ПІІ 

„Еконія” в м. Золотоноша 

 

Розглянувши звернення ТОВ ПІІ „Еконія” (від 31.07.2019 № 1432) та 

„Проект зон санітарної охорони щодо погодження межі зон Еконійського 

родовища питних підземних вод, розкритого свердловинами №1 та №2 

водозабору ТОВ ПІІ „Еконія” в м. Золотоноша Золотоніського району” 

розробленого ТОВ „НВП „УКРГЕОЛОГСТРОМ”, враховуючи погодження 

органів, що реалізують державну політику у сфері розвитку водного 

господарства, у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, 

у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, з метою 

запобігання забрудненню водозабору питних підземних вод, відповідно до ст. 113 

Земельного кодексу України, ст. 93 Водного кодексу України, ст. 34 Закону 

України „Про питну воду та питне водопостачання”, постанови Кабінету 

Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 „Про правовий режим зон санітарної 

охорони водних об'єктів” та керуючись п. 37 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні” -   

 

міська рада вирішила: 

 

1. Встановити межі зон санітарної охорони Еконійського родовища питних 

підземних вод, розкритого свердловинами № 1 та № 2 водозабору Товариства з 

обмеженою відповідальністю Підприємства з іноземними інвестиціями „Еконія”, 

що розташовані в м. Золотоноша в наступних розмірах: 

1.1. Свердловина № 1 водозабору родовища питних підземних вод 

Зона санітарної охорони 1 поясу R1 = 15,0 м 

Зона санітарної охорони 2 поясу R2 = 90,0 м 

Зона санітарної охорони 3 поясу R3 = 639,0 м 

1.2.  Свердловина № 2 водозабору родовища питних підземних вод 

Зона санітарної охорони 1 поясу R1 = 15,0 м 

Зона санітарної охорони 2 поясу R2 = 99,0 м 

Зона санітарної охорони 3 поясу R3 = 700,0 м 

http://consultant.parus.ua/?doc=03SFJ7AD3D&abz=0AK0C


2. Контроль за виконанням належного утримання зон санітарної охорони та 

дотримання вимог режиму першого поясу покласти на ТОВ ПІІ „Еконія”. 

3. Заборонити в межах зони санітарної охорони будівництво нових промислових, 

комунальних, сільськогосподарських об’єктів без попереднього погодження з 

відповідними органами. 

4. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням рішення покласти на 

депутатську комісію з питань будівництва, землеустрою, житлово-комунального 

господарства та благоустрою (Короленко В.Ю.). 

 

 

Міський голова                                                               В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Веснін 23900 


