
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №912

41 сесія 7 скликання

Про встановлення зон санітарної охорони ділянки Скіфська 
Немирівського родовища питних підземних вод 

(свердловин № № 1/12, 2, 3, 5/2069, 6/2040, 8/2039)

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, пункту 8 статті 8 і статті 93 Водного кодексу 
України, статті 113 Земельного кодексу України, Правового режиму _ зон 
санітарної охорони водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2024, з метою охорони ділянки 
Скіфська Немирівського родовища питних підземних вод, запобігання їх 
мікробного та хімічного забруднення, враховуючи клопотання товариства з 
обмеженою відповідальністю „ЛВН ЛІМІТЕД”, обласної державної 
адміністрації, висновки постійної комісії обласної Ради з питань охорони 
довкілля, раціонального використання надр, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Встановити зони санітарної охорони ділянки Скіфська Немирівського 
родовища питних підземних вод (свердловин № № 1/12, 2, 3, 5/2069, 6/2040, 
8/2039) у межах згідно з додатком 1.

2. Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю „ЛВН ЛІМІТЕД” 
забезпечити виконання заходів щодо встановлення правового режиму зон 
санітарної охорони ділянки Скіфська Немирівського родовища питних 
підземних вод (свердловин № № 1/12, 2, 3, 5/2069, 6/2040, 8/2039) згідно з 
додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань охорони навколишнього природного середовища, 
екологічної безпеки та раціонального ви ' 5 ~ 11 " '

Голова обласної Ради



Додаток 1
до рішення 41 сесії
Вінницької обласної Ради 7 скликання 
від 17 грудня 2019 року № 912

Межі
зон санітарної охорони ділянки Скіфська Немирівського родовища

питних підземних вод 
(свердловин № № 1/12, 2, 3, 5/2069, 6/2040, 8/2039)

Зони санітарної охорони ділянки Скіфська Немирівського родовища 
питних підземних вод (свердловин № № 1/12, 2, 3, 5/2069, 6/2040, 8/2039) 
встановити згідно з „Проектом зон санітарної охорони водозабору ділянки 
Скіфська Немирівського родовища питних підземних вод, ділянка надр, де 
розташовані свердловини TOB „JIBH ЛІМІТЕД” № № 1/12, 2, 3, 5/2069, 
6/2040, 8/2039, м. Немирів Вінницької області“ розробленим ВК „Геолог” 
(м. Київ, 2019 р.).

Зони санітарної охорони ділянки Скіфська Немирівського родовища 
питних підземних вод (свердловин № № 1/12, 2, 3, 5/2069, 6/2040, 8/2039) 
розділити на три пояси особливого режиму.

Межі першого поясу санітарної охорони (поясу суворого режиму) 
встановити згідно з „Проектом зон санітарної охорони водозабору ділянки 
Скіфська Немирівського родовища питних підземних вод, ділянка надр, де 
розташовані свердловини TOB „JIBH ЛІМІТЕД” №№ 1/12, 2, 3, 5/2069, 6/2040, 
8/2039, м. Немирів Вінницької області” для свердловин:

- № 1/12 в радіусі 30 м, в південному напрямку 15 м;
- № 8/2039 в радіусі 30 м;
- № 6/2040 в радіусі 30 м;
- № 2 в радіусі 30 м;
- № 3 в радіусі ЗО м, в північно-східному напрямку 15 м;
- № 5/2069 в радіусі 30 м.
Межі другого поясу (пояс обмежень режиму) встановити згідно з 

„Проектом зон санітарної охорони водозабору ділянки Скіфська 
Немирівського родовища питних підземних вод, ділянка надр, де розташовані 
свердловини ТОВ „ЛВН ЛІМІТЕД” № № 1/12, 2, 3, 5/2069, 6/2040, 8/2039, 
м. Немирів Вінницької області” для свердловин:

- № 6/2040 у формі кола довжиною 118 м, шириною 118м;
- № № 1/12, 8/2039 у формі геометричної фігури довжиною 296 м, 

шириною 240 м;
- № 5/2069 встановити у формі кола довжиною 86 м, шириною 86 м;
- № № 2, 3 у формі геометричної фігури довжиною 728 м, шириною 324 м.
Межі третього поясу (пояс спостережень за режимом) встановити згідно з

„Проектом зон санітарної охорони водозабору ділянки Скіфська 
Немирівського родовища питних підземних вод, ділянка надр, де розташовані 
свердловини ТОВ „ЛВН ЛІМІТЕД” № № 1/12, 2, 3, ,5/2069, 6/2040, 8/2039, 
м. Немирів Вінницької області” для свердловин: \

- № 5/2069 довжиною 593 м, шириною 568 м;
- № 6/2040 довжиною 804 м, шириною 803 м;
- № № 1/12, 8/2039, 2, 3 спільним контуром для всієї частини Скіфської 

ділянки, на якій розташований водозабір ТОВ „ЛВН ЛІМІТЕД” (графічний 
додаток до проекту № 4).

Розміщення другого і третього поясу, їх межі приведено на Карті 
фактичного матеріалу з нанесенням поясів ЗСО водозабірних свердловин ТОВ 
„ЛВН ЛІМІТЕД”, та місць потенційного забруднення масштабу 1:10 000 
(додаток 4 до проекту).

Заступник голови обласної Ради Михайло Кременюк



Додаток 2
до рішення 41 сесії
Вінницької обласної Ради 7 скликання
від 17 грудня 2019 року № 912

Заходи
щодо встановлення правового режиму зон санітарної охорони 

ділянки Скіфська Немирівського родовища питних підземних вод 
(свердловин № № 1/12, 2, 3, 5/2069, 6/2040, 8/2039)

З метою забезпечення правового режиму зон санітарної охорони ділянки 
Скіфська Немирівського родовища питних підземних вод (свердловин №№ 
1/12, 2, 3, 5/2069, 6/2040, 8/2039), визначеного постановою Кабінетом 
Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2024 „Про правовий режим зон 
санітарної охорони водних об’єктів” товариству з обмеженою 
відповідальністю „JIBH ЛІМІТЕД”:

1. У місячний термін після прийняття рішення про встановлення зон 
санітарної охорони ділянки Скіфська Немирівського родовища питних 
підземних вод (свердловин № № 1/12, 2, 3, 5/2069, 6/2040, 8/2039) винести на 
місцевість межі поясів суворого режиму, визначені Проектом зон санітарної 
охорони водозабору ділянки Скіфська Немирівського родовища питних 
підземних вод, ділянка надр, де розташовані свердловини TOB „JIBH 
ЛІМІТЕД” №№ 1/12, 2, 3, 5/2069, 6/2040, 8/2039, м.Немирів Вінницької 
області.

2. Провести планування території, яке забезпечує відведення атмосферних 
опадів за межі першого поясу зон санітарної охорони.

3. У тримісячний термін межі поясів суворого режиму огородити по 
усьому периметру. Огорожу поясів облаштувати охоронною сигналізацією.

4. Забезпечити неможливість вільного доступу сторонніх осіб до 
водозабірних свердловин.

5. У межах першого, другого і третього поясів зон санітарної охорони 
ділянки Скіфська Немирівського родовища питних підземних вод (свердловин 
№ № 1/12, 2, 3, 5/2069, 6/2040, 8/2039) забезпечити виконання вимог, що 
передбачені розділом 9 Проектом зон санітарної охорони водозабору ділянки 
Скіфська Немирівського родовища питних підземних вод, ділянка надр, де 
розташовані свердловини ТОВ „ЛВН ЛІМІТЕД” №№ 1/12, 2, 3, 5/2069, 6/2040, 
8/2039, м. Немирів Вінницької області.

Заступник голови обласної Ради Михайло Кременюк


