
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 27.07.2021 № 10-82/VІІІ 

м. Золотоноша 

 

Про встановлення меж зон санітарної охорони Домантівського водозабору 

КП ,,Міський водоканал” 

 

Розглянувши лист КП ,,Міський водоканал”  (22.07.2021 № 2381) щодо 

встановлення меж зон санітарної охорони Домантівського водозабору, 

визначених Проектом зон санітарної охорони для водозабору підприємства 

питних підземних вод КП ,,Міський водоканал” розкритого свердловинами 

№ 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7 та № 8 у с. Домантове  Золотоніського району 

Черкаської області, розробленим ТОВ ,,НВП ,,УКРГЕОЛОГСТРОМ”, згідно  

ст. 93 Водного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 18 

грудня 1998 року № 2024 ,,Про правовий режим зон санітарної охорони водних 

об’єктів”, керуючись ст. 25 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в 

Україні”,-  

 

міська рада вирішила: 

 

 1. Встановити межі зон санітарної охорони свердловин Домантівського 

водозабору КП ,,Міський водоканал” згідно з додатком 1. 

 2. Затвердити план дотримання водоохоронних заходів у межах першого, 

другого та третього поясів згідно з додатком 2. 

 3. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому 

заступнику міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням рішення 

покласти на постійну комісію з питань будівництва, землеустрою, житлово-

комунального   господарства,   благоустрою   та   навколишнього   середовища  

(Зоря М.А.). 

 

 

Міський голова               Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 

 

 

 

 
 

Артем Харін 23057 



                                                                                                     Додаток 1  

                                                                                                     до рішення міської ради 

                                                                                                     від 27.07.2021 № 10-82/VІІІ 

 

 

Межі зон санітарної охорони свердловин № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7 

та № 8 Домантівського водозабору КП «Міський водоканал» 

Обґрунтування та розрахунок поясів зони санітарної охорони водозабору, 

складеного для свердловин № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7 та № 8 згідно 

«Рекомендации по гидрогеологическим расчётам для определения границ 2 и 3 

поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения». 

Розміри перших поясів ЗСО для свердловин № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7 

та № 8 становлять 50×50 м. 

Розміри других та третіх поясів ЗСО для свердловин № 1, № 2, № 4, № 5, 

№ 6, № 7 та № 8 водозабору КП «Міський водоканал» становлять: 

№ св 

Другий пояс ЗСО Третій пояс ЗСО 

Вниз за 

потоком, 

r2 м 

Вгору за  

потоком, 

R2 м 

Ширина, 

d2 м 

Вниз за 

потоком, 

r3 м 

Вгору за 

потоком, 

R3 м 

Ширина,  

d3 м 

1 2 3 4 5 6 7 

1 126 318 176 126 5 014 345 

2 88 333 207 88 5 002 336 

4 186 430 298 239 5 517 797 

5 119 347 220 133 5 200 480 

6 94 338 177 100 5 099 368 

7 104 363 186 114 5 141 415 

8 94 338 177 100 5 099 368 
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                                                                                                     Додаток 2  

                                                                                                     до рішення міської ради 

                                                                                                     від 27.07.2021 № 10-82/VІІІ 

 

 

ПЛАН 

заходів щодо дотримання водоохоронних заходів у межах першого,  

другого та третього поясів 
 

№  Найменування заходу 
Відповідальний  

виконавець 

Термін  

виконання 

1 2 3 4 

Заходи в межах першого поясу ЗСО 

1 

Заборона здійснення будівельних робіт, 

у тому числі будівництва трубопроводів 

різноманітного призначення за 

винятком трубопроводів, що 

обслуговують водозабірні споруди 

- КП «Міський водоканал» 

- органи місцевого 

самоврядування 

Постійно 

2 

Забезпечення постійного контролю за 

санітарним станом території ЗСО, 

режимом безаварійної експлуатації 

систем водо- та теплопостачання, 

каналізації підприємства, 

водовідведенням талих і дощових вод за 

межі ЗСО 

- КП «Міський водоканал» Постійно 

3 

Ведення моніторингу підземних вод 

(режим рівнів, контроль якості, облік 

водовідбору) 

- КП «Міський водоканал» Постійно 

4 

Забезпечення повного контролю 

технічного стану та експлуатаційних 

параметрів (у тому числі герметичність 

устя, цілісність обсадних труб та 

цементації затрубного простору) 

свердловин. При виявленні значних 

відхилень від будівельних 

експлуатаційних характеристик та 

порушенні технічного стану свердловин 

– виконання їх капітального ремонту 

або санітарно-технічного тампонажу. 

 

- КП «Міський водоканал» Щорічно 

Заходи в межах другого та третього поясів ЗСО 

1 

Регулювання усіх видів будівництва та 

їх централізоване водопостачання, 

каналізування, відведення забруднених 

поверхневих вод, тощо. 

Згідно ст. 37 ЗУ «Про питну 

воду та питне 

водопостачання» [8] 

забезпечення дотримання 

Постійно 



2 

Контроль за розміщенням складів 

паливно-мастильних матеріалів, 

пестицидів та мінеральних добрив, 

накопичувачів, шламосховищ та інших 

об’єктів, які створюють небезпеку 

хімічного забруднення джерел 

водопостачання. 

режиму поясів особливого 

режиму у межах другого та 

третього поясів зон санітарної 

охорони джерел та об’єктів 

централізованого питного 

водопостачання покладається 

на місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого 

самоврядування відповідно до 

їх повноважень, а також 

підприємства, установи, 

організації та громадян, які є 

власниками або 

користувачами земельних 

ділянок у межах цих зон.  

Постійно 

3 

Заборона розміщення на території поясів 

ЗСО об’єктів нового будівництва, 

реконструкції об’єктів цивільного та 

промислового призначення без заходів 

щодо недопущення хімічного та іншого 

забруднення підземних вод, 

застосування екологічно безпечних 

матеріалів при зведенні споруджень та 

ін. 

Постійно 

4 
Не допущення створення 

неорганізованих смітників. 
Постійно 

5 

Не допущення створення вигребів 

усмоктувального типу в межах ЗСО при 

відводі земельних ділянок. 

Постійно 

6 

Здійснювання нагляду за тампонуванням 

(або відновленням) всіх старих, 

недіючих, дефектних або неправильно 

експлуатованих свердловин та шахтних 

колодязів, які створюють небезпеку 

забруднення водоносних горизонтів, що 

використовуються. 

Постійно 

7 
Регулювання будівництва нових 

свердловин. 
Постійно 
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