
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про встановлення меж зон санітарної 

охорони водозабору ДП 

«Старокостянтинівський молочний 

завод» родовища «Молочнозаводське» 

питних підземних вод (свердловин №  

№ 1, 2) в м. Старокостянтинів 

Хмельницької області 

08 серпня 2019 року Старокостянтинів   № 260 

 

 

З метою запобігання забрудненню водозабору Дочірнього підприємства 

«Старокостянтинівський молочний завод» родовища питних підземних вод 

«Молочнозаводське» в м. Старокостянтинів Хмельницької області, 

розглянувши  звернення, яке зареєстроване у виконавчому комітеті 

Старокостянтинівської міської ради 06 травня 2019 року за                                  

№ 47/1939-01-25/2019, Дочірнього підприємства «Старокостянтинівський 

молочний завод»,  враховуючи погодження Державного агентства водних 

ресурсів України, Державної служби геології та надр України, Головного 

управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, Департаменту 

природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної 

адміністрації, керуючись п. а ст. 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 

18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних 

об’єктів», Положенням про порядок проєктування і експлуатації зон 

санітарної охорони джерел водопостачання та водопроводів господарсько-

питного призначення, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити межі зон санітарної охорони водозабірних свердловин № 1 

та № 2 Дочірнього підприємства «Старокостянтинівський молочний завод» 

родовища «Молочнозаводське» питних підземних вод в м. Старокостянтинів 

Хмельницької області згідно з додатком 1. 
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2. Затвердити план санітарно-оздоровчих заходів у межах зон санітарної 

охорони водозабірних свердловин № 1 та № 2 водозабору Дочірнього 

підприємства «Старокостянтинівський молочний завод» родовища 

«Молочнозаводське» в м. Старокостянтинів Хмельницької області згідно з 

додатком 2. 

 

3. Затвердити заходи щодо збереження якості та попередження 

забруднення водозабору Дочірнього підприємства «Старокостянтинівський 

молочний завод» родовища «Молочнозаводське» в м. Старокостянтинів згідно 

з додатком 3. 

 

4. Дочірньому підприємству «Старокостянтинівський молочний завод» 

забезпечити виконання санітарно-оздоровчих заходів та встановити постійний 

контроль за санітарним станом і охороною прісної природної води в межах 

зон санітарної охорони водозабірної ділянки. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Богачука В.В. 

 

 

 

Міський голова                                  підпис                                М. Мельничук 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 08 серпня 2019 року № 260 

 

 

Межі зон санітарної охорони водозабірних свердловин № 1 та № 2 

Дочірнього підприємства  «Старокостянтинівський молочний завод»  

родовища  «Молочнозаводське» питних підземних вод 

 в м. Старокостянтинів Хмельницької області 

 

Враховуючи конкретну геологічну будову та гідрогеологічні умови 

водозабору питних підземних вод Дочірнього підприємства  

«Старокостянтинівський молочний завод» родовища «Молочнозаводське» 

свердловини № 1 та № 2 в м. Старокостянтинів Хмельницької області, що 

призначена для відбору води, яка використовується на власні господарсько-

побутові та виробничі потреби, санітарно-топографічну характеристику 

місцевості в районі водозабору, наявність проєктних документів, встановити 

три пояси режиму зони санітарної охорони: 

перший пояс (суворого режиму), в який входить територія розташування 

водозабору та водозабірних споруд;  

другий та третій пояси (обмежень і спостережень відповідно), в які 

входить територія, призначена для охорони підземних вод від забруднення.  

Джерелом питних підземних вод є свердловина № 1, яка  розташована  по 

вул. Франка, 54 в м. Старокостянтинів Хмельницької області та свердловина          

№ 2, яка розташована по вул. Франка, 47/2 в м. Старокостянтинів Хмельницької 

області. 

 

Географічні координати свердловин  

Дочірнього підприємства«Старокостянтинівський молочний завод»  

           № № Координати 

з/п свердловини       Широта     Довгота 

     1 1 49°45' 41" 27° 09' 22" 

     2 2 49° 45' 35" 27° 09' 40" 

 

Перший пояс зони санітарної охорони (суворого режиму) встановити 

радіусом не менше 30 м навколо свердловин оптимально у формі кола площею 

0,28 га навколо свердловин № 1 та № 2. Загальна площа зон першого поясу 

складає 0,30 га. 

Другий пояс зони санітарної охорони встановити у вигляді прямокутника 

розміром  76 х109 м від свердловин № 1 та № 2 площею 0,828 га. 

Третій пояс зони санітарної охорони встановити у вигляді еліпса радіусом 

774 м навколо свердловини № 1 та радіусом 535 м навколо свердловини № 2 

площею 41,4 га. 
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Продовження додатка 1 

 

У межах визначених поясів обов’язковим є дотримання всіх санітарних 

вимог, норм і заходів, які передбачені чинним санітарним та 

природоохоронним законодавством України, а також Будівельними нормами і 

правилами 2.04.02-84 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», розділ  

10 «Зони санітарної охорони». 

 

 

 

Секретар міської ради                                 підпис                            О. Степанишин 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 08 серпня 2019 року № 260 

 

ПЛАН 

санітарно-оздоровчих заходів у межах зон санітарної охорони 

водозабірних свердловин № 1 та № 2 водозабору Дочірнього підприємства  

«Старокостянтинівський молочний завод» родовища «Молочнозаводське»  

в м. Старокостянтинів Хмельницької області 

Водоохоронні заходи в зонах санітарної охорони 

 

Заходи  щодо  першого  поясу  зон санітарної охорони 

№ 

п/п 
Найменування заходу 

Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1 Заборона здійснення будівельних 

робіт, у тому числі будівництва 

трубопроводів різноманітного 

призначення за винятком 

трубопроводів, що обслуговують 

водопровідні споруди. 

Вирівнювання території першого 

поясу зони санітарної охорони 

водозабору, її загородження та 

висів газонних трав 

Дочірнє підприємство 

«Старокостянтинівський 

молочний завод» 

 

постійно 

2 Забезпечення постійного 

контролю за санітарним станом 

території зон, за режимом 

безаварійної експлуатації  систем 

водо - і теплопостачання, 

каналізації підприємства,  

водовідведення талих і дощових 

вод за межі зон 

 

Дочірнє підприємство 

«Старокостянтинівський 

молочний завод» 

 

постійно 

3 Ведення моніторингу підземних 

вод (режим рівнів, контроль 

якості, облік водовідбору) 

Дочірнє підприємство 

«Старокостянтинівський 

молочний завод» 

постійно 

4 Забезпечення повного контролю 

технічного стану і 

експлуатаційних параметрів (у 

тому числі герметичність устя, 

цілісність обсадних труб) діючих 

свердловин. При виявленні 

значних відхилень від будівельних 

Дочірнє підприємство 

«Старокостянтинівський 

молочний завод» 

 

постійно 
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Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 

 експлуатаційних характеристик та 

порушенні технічного стану 

свердловини - виконання 

капітального ремонту або 

санітарно-технічного тампонажу 

свердловин 

  

Заходи щодо другого поясу зон санітарної охорони 

1 Регулювання усіх видів 

будівництва та їх централізоване 

водопостачання, каналізування, 

відведення забруднених 

поверхневих вод 

Дочірнє підприємство 

«Старокостянтинівський 

молочний завод» 

 

постійно 

2 

 

 

 

 

 

Заборона розміщення складів 

паливно-мастильних матеріалів, 

пестицидів та мінеральних 

добрив, накопичувачів, 

шламосховищ та інших об’єктів, 

які створюють небезпеку 

хімічного забруднення джерел 

водопостачання     

Дочірнє підприємство 

«Старокостянтинівський 

молочний завод» 

 

постійно 

 Заходи щодо третього поясу зон санітарної охорони 

1 

Заборона розміщення на території 

поясів зон санітарної охорони 

об’єктів нового будівництва, 

реконструкції об’єктів цивільного 

і промислового призначення без 

відповідної еколого-санітарної 

експертизи проєктів, що 

передбачають оцінку впливу на 

довкілля і заходів щодо 

недопущення хімічного та іншого 

забруднення підземних вод, 

застосування екологічно 

безпечних матеріалів при зведенні 

споруджень та ін. 

Дочірнє підприємство 

«Старокостянтинівський 

молочний завод», 

територіальні органи  

Держпродспоживслужби, 

Держгеонадр, 

будівництва та 

архітектури, Департамент 

природних ресурсів та 

екології Хмельницької 

обласної державної 

адміністрації 

постійно 

2 Не допускати створення 

неорганізованих смітників 

Дочірнє підприємство 

«Старокостянтинівський 

молочний завод»,  

органи 

Держпродспоживслужби 

постійно 
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Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 

3 Не допускати створення 

водопроникних вигребів в межах 

зон санітарної охорони при 

відводі земельних ділянок 

Дочірнє підприємство 

«Старокостянтинівський 

молочний завод», 

територіальні органи  

Держпродспоживслужби, 

Держгеокадастру 

постійно 

4 Здійснювати нагляд за 

тампонуванням (або 

відновленням) всіх старих, 

недіючих, дефектних або 

неправильно експлуатованих 

свердловин та шахтних колодязів, 

які створюють небезпеку 

забруднення водоносних 

горизонтів, що використовуються 

Дочірнє підприємство 

«Старокостянтинівський 

молочний завод», 

територіальні органи  

Держгеонадр та 

Держпромнагляду 

постійно 

5 Регулювання будівництва нових  

свердловин 

Дочірнє підприємство 

«Старокостянтинівський

молочний завод», 

територіальні органи  

Держгеонадра, 

будівництва та 

архітектури, 

Державного агентства 

водних ресурсів  

постійно 

 

 

 

Секретар міської ради          підпис                                                О. Степанишин 



Додаток 3 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 08 серпня 2019 року № 260 

 

 

 

ЗАХОДИ  

щодо збереження якості та попередження забруднення водозабору  

Дочірнього підприємства «Старокостянтинівський молочний завод» родовища 

«Молочнозаводське» питних підземних вод в м. Старокостянтинів 

Хмельницької області 

 

1. Встановити, що в межах 1-го поясу (зони суворого режиму) 

забороняється: 

проведення будівельних робіт не пов'язаних з потребами водозабору; 

утримання та випас худоби; 

використання території під городи; 

застосування отрутохімікатів. 

 

2. Встановити, що в межах другого поясу зони санітарної охорони 

забороняється: 

будівництво об'єктів і споруд, не пов'язаних з водозабором; 

проведення гірничих та інших видів робіт, не пов'язаних з безпосереднім 

упорядкуванням території; 

забруднення території сміттям, гноєм, відходами промислового 

виробництва та іншими відходами; 

розміщення складів паливо-мастильних матеріалів, пестицидів та 

мінеральних добрив, накопичувачів твердих відходів, шламосховищ та інших 

об'єктів, які створюють небезпеку хімічного забруднення підземних вод; 

зберігання і застосування мінеральних добрив та пестицидів; 

закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні водоносні 

горизонти, підземне складування твердих відходів та розробка надр землі. 

 

3. В межах третього поясу зон санітарної охорони забороняється: 

розміщення складів паливо-мастильних матеріалів, а також складів 

пестицидів і мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, 

нафтопродуктів, що створюють небезпеку хімічного забруднення; 

застосування мінеральних добрив, а також органічних добрив без 

біотермічної обробки; 

буріння нових свердловин, переобладнання та ліквідація діючих 

свердловин здійснюється лише за обов'язковим погодженням з органами 

державної санітарно-епідеміологічної служби, органу місцевого 

самоврядування та управління з охорони навколишнього природного 
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Продовження додатка 3 

 

середовища. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                 підпис                                     О. Степанишин 

 

 

 


