
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (сьома  сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
   08  квітня 2021 року 

 

Про внесення змін до  Програми 

«Питна  вода Лубенської  

територіальної громади  на 2021-2025 роки»  

 

          Розглянувши пояснювальну записку КП «Лубни-водоканал» про внесення 

змін до Програми «Питна вода Лубенської територіальної громади  на 2021-2025 

роки», затвердженої рішенням міської ради 18 лютого 2021 року, з метою  приведення 

до нормативних вимог зон санітарної охорони джерел питного водопостачання, 

відповідно до ст.91 Бюджетного кодексу України, керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Внести зміни до Програми «Питна  вода Лубенської територіальної громади  

на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням Лубенської міської ради від 

18.02.2021 року, а саме: 

 - п. 3.1.10 Розділу V «ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ» викласти у 

новій редакції: 

 «Надання поточних трансфертів на ридбання матеріалів для огорожі зон 

санітарної охорони об'єктів водопостачання громади, в т.ч. зон санітарної охорони 

І-го підйому водозабірних майданчиків № 1,2,3 КП «Лубни-водоканал»; 

       - в Розділі VІІ «Обсяги та джерела фінансування програми» замінити цифру 

1000 грн. на 580 000 грн.(п’ятсот вісімдесят тисяч гривень). 

      2.  Організацію виконання цього рішення покласти на заступника начальника 

Управління, начальника відділу комунального господарства та капітального 

будівництва Управління житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Лубенської міської ради  Лубенського району Полтавської області   

Сосну О.М. 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови Діденка О.Г. та постійну  депутатську комісію з питань житлово-

комунального господарства, комунальної власності та екології та постійну 

депутатську комісію з питань планування бюджету та  фінансів. 

 

Лубенський міський голова                 Олександр  ГРИЦАЄНКО 

 

 



ПОГОДЖЕНО: 

 

 

Секретар міської ради                                                                    М.Ф. Комарова 

   

Голова постійної депутатської  

комісії з питань планування бюджету 

та фінансів                                                                                             Р.В. Сендзюк         

                                                                                                                                                                                                                   

Голова постійної депутатської 

комісії з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності 

та екології                                                                                               С.Л. Супрун 

 

 

Заступник Лубенського міського голови                                         О.Г. Діденко 

           

Начальник фінансового 

управління                                                                                        Т.О. Романенко 

                                                                                                       

Начальник  

юридичного відділу                                                                        Н.М. Мелентьєва  

 

Заступник начальника Управління, 

начальник відділу комунального господарства 

та капітального будівництва                                                                 О.М.Сосна 

                                

 

Начальник відділу організаційного 

забезпечення діяльності ради та ОСН                                            Н.М. Уварова 

 

 

 

 

 

   Олена Галушка  

74-801                                                        



Пояснююча записка до проєкту рішення Лубенської міської ради 

Про внесення змін до Програми 

 «Питна вода Лубенської територіальної громади на 2021-2025 роки» 

 

З метою охорони водних об’єктів у районах забору води для централізованого 

водопостачання населення громади гостро стало питання відновлення зон санітарної 

охорони джерел водопостачання (арт свердловини). 

На виконання постанови КМУ « Про правовий режим зон санітарної охорони 

водних об’єктів» у межах підземних джерел водопостачання та статті «Водного кодексу 

України» необхідно забезпечити облаштування  санітарних охоронних зон майданчиків 

водопровідних споруд, а саме огороджувальних конструкції артезіанських свердловин. 

Передбачаються заходи, що  першочерговою метою ставлять забезпечення  санітарно 

епідеміологічної безпеки та охорони водних об’єктів від випадкового або навмисного 

забруднення джерел водопостачання (свердловин) та забезпечення особливого режиму 

охорони вод, що передбачено чинним законодавством. 

Згідно припису Департаменту державного геологічного контролю Північного 

міжрегіонального відділу за вхідним № 09/4971 від 23.01.2020 р. необхідно відновити 

зони санітарної охорони 1 поясу по ділянкам №1,2,3 водозаборів підприємства.При 

невиконанні  п.3 припису Департаменту державного геологічного контролю Північного 

міжрегіонального відділу, дію спеціального дозволу на користування надрами №4971 

від 19.02.2019 р. буде зупинено. 

Проблема приведення до відповідності огорожі, зон санітарної охорони об'єктів 

водопостачання громади має стратегічне значення і потребує комплексного вирішення. 

Тільки на балансі основного водопостачального підприємства громади 

обліковується42 артезіанські свердловини, з них 3-арт св..  знаходяться на  території  

ВЗМ, яка має власну санітарну огорожу. Схожа ситуація спостерігається і в сільських 

населених пунктах громади.  

Враховуючи завдання «Програми питна вода Лубенської територіальної 

громади на 2021-2025 роки» ліцензіатами проводиться певна робота по забезпеченню 

охорони підземних вод, зокрема КП «Лубни-водоканал»  Лубенської міської ради було 

огороджено 3 свердловини (в т.ч 2 з використанням переданих матеріалів).  

Робота в цьому напрямку продовжується, однак тяжкий фінансовий стан 

комунальних підприємств громади (КП «Лубни-водоканал» та СКП «Сяйво») 

уповільнює виконання робіт і створює передумови для забруднення підземних вод. З 

метою недопущення погіршення стану питного водопостачання громади, забезпечення 

вимог законодавства, виконання приписів Департаменту державного геологічного 

контролю Північного міжрегіонального відділу, необхідно привести до нормативних 

вимог всі охоронні зони, в т.ч. - 32 санітарні зони КП «Лубни-водоканал», що мають -34 

арт. св..: 

Згідно проєкту зон санітарної охорони  водозаборів підземних вод в м. Лубни 

Полтавської області Межа 1-го поясу одиночного водозабору встановлюється в 

радіусі 30м навколо свердловин  відповідно  до  паспорту: (Пояснюючої записки. 

Графічні додатки. Зони санітарної охорони водозаборів підземних вод в м. Лубни ): 

тобто на  одну артезіанську  свердловину потрібно : 

- стовпчик - 80 шт.*195,00=15 600,0 грн.; 

- колючий дріт - 450м.п.*5,50=2 475,00 грн. 

Разом :                                         18 075,0  грн. 

Загальна вартість придбання матеріалу для огорожі : 



32 санітарні зони* 18075,0 =578 400,00 грн. 

Орієнтовна вартість  =580 000,00 грн. 

 

Проєктом рішення пропонується внесення змін до Програми «Питна вода 

Лубенської територіальної громади на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням п’ятої  

сесії восьмого скликання Лубенської міської ради Лубенського району 18.02.2021 року, 

а саме:  виклавши п. 3.1.8 Розділу V «ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ» у новій 

редакції: 

 « Надання поточних трансфертів на придбання матеріалів для огорожі зон санітарної 

охорони об'єктів водопостачання громади, в т.ч. зон санітарної охорони І-го підйому 

водозабірних майданчиків № 1,2,3 КП «Лубни-водоканал» 

 

Начальник   КП «Лубни-водоканал»                                   Алла   КОСОЛАП 
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