
ПРОЄКТ 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
Про затвердження проекту зон санітарної охорони ділянок 

Хорольського-ІІ родовища питних підземних вод ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ 

ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ» 

 

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пункту 8 статті 8¹ Водного кодексу України, статтею 113 

Земельного кодексу України, з метою забезпечення встановлення та дотримання 

правового режиму зон санітарної охорони свердловин водозабору підприємства, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект зон санітарної охорони ділянок № 1 та № 2 Хорольського-

ІІ родовища питних підземних вод, розкритого свердловинами № 1, № 2, № 3, № 5, 

№ 7, № 8 водозабору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ» в м. Хорол 

Лубенського району Полтавської області. 

 

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОРОЛЬСЬКИЙ 

ЗАВОД ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ» забезпечити дотримання 

правового режиму зон санітарної охорони свердловин Хорольського-ІІ родовища 

питних підземних вод. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань екології та раціонального природокористування.  

 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про затвердження проекту зон санітарної охорони 

ділянок Хорольського-ІІ родовища питних підземних вод ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 

ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ"» 

 

Розробник проєкту рішення: постійна комісія обласної ради з питань екології та 

раціонального природокористування. Проєкт рішення є актом індивідуальної 

дії.  

 

Мета: забезпечення встановлення та дотримання правового режиму зон 

санітарної охорони свердловин водозабору підприємства. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Підставою розроблення проєкту рішення є звернення ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ 

ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ» від 27.07.2022 № 22/5. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Зони санітарної охорони створюються навколо об’єктів, де є підземні та 

відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, 

водоводи, об’єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-

епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється 

діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим 

джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, 

об’єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені. Прийняття 

рішення забезпечить охорону водних об’єктів у районах забору води для 

централізованого водопостачання населення, охорону від забруднення джерел 

водопостачання водопровідних споруд та навколишньої території. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Прийняття рішення передбачає затвердження проекту зон санітарної 

охорони ділянок Хорольського-ІІ родовища питних підземних вод розкритого 

свердловинами № 1, № 2, № 3, № 5, № 7, № 8 водозабору ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ 

ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ» в м. Хорол Лубенського району Полтавської 

області та забезпечення дотримання правового режиму зон санітарної охорони 

свердловин водозабору. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до пункту 23 частини першої статті 

43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 8 статті 8¹ 

Водного кодексу України, статті 113 Земельного кодексу України. 



2 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Впровадження рішення не потребує додаткових матеріальних та інших 

витрат. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проект зон санітарної охорони ділянок Хорольського-ІІ родовища питних 

підземних вод ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ» 

погоджено Державним агентством водних ресурсів України, Головним 

управлінням Держпродспоживслужби в Полтавській області, Державною 

службою геології та надр України та Департаментом екології та природних 

ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією.  

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття цього рішення передбачає затвердження зон санітарної охорони 

ділянок Хорольського-ІІ родовища питних підземних вод, розкритого 

свердловинами № 1, № 2, № 3, № 5, № 7, № 8 водозабору ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ 

ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ» в м. Хорол Лубенського району Полтавської 

області та забезпечення дотримання правового режиму зон санітарної охорони 

свердловин водозабору. 

 

 

 

Голова постійної комісії обласної ради 

з питань екології та раціонального 

природокористування Євген КОРФ 


