
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затверджеННJI технічної документації на l 
встановлеННJI меж зони санітарної охорони 

. свердловини Н!! 309 Броварського родовища 
МІнеральних вод в м.Бровари по вул .. ПідлісніЙ,IЗ/l 

,~. 

Розглянувши подання земельного відділу від 18.05.05 Н!! 1082 про 
затвердження технічної документації на встановлення меж зони санітарної 
охорони свердловини Н!! 309 Броварського родовища мінеральних вод в 
м.Бровари по вул .. Inдлісній,IЗ/l, розробленої Північним державним 
регіональним геологічним підприємством "Північгеологія" та керуючись ст. 12 
Земельного кодексу України, ст.58 Кодексу України "Про надра", ст.ст.зо, ЗІ ,З2 
Закону України "Про курорти", п. З4 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", наказом Міністерства України у справах 
будівництва і архітектури та Державного комітету України по земельних 
ресурсах від 24.09.93 Н!! 15'8/61, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
від 11.10.93 за Н!! 152 "Про затверджеННJI Порядку складання плану земельно 
господарського устрою населеного пункту", Постановою Кабінету Міністрів 
України від 17.01.95 Н!! 33 "Про затвердження Поло)кення про порядок забудови 

" площ корисних копалин загаль~одержавного значення , на виконання умов 
висновку Територіальногь управлїННJI Держнаглядохоронпраці України по 
Київській області та м.Києва від 30.12.04 Н!! 04/1187, та враховуючи пропозиції 
постійної комісії з питаць розвитку та благоустрою територій, земельних 
відносин, архітектури, будівНицтва та..~~ології, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію на встановлеННJI . меж зони 
санітарної охорони свердловини Н!! 309 Броварського родовища МІнеральних 
вод в м.Бровари по вул.ПідлісніЙ,13/1. 
, 2. Встановити межі зони санітарної ОХОРОІІИ сверДJIПі~В~И. !і!!13/3109 

. Бров ·неральних вод в м.Бровари по вул.. ДJIІСН1И, В . арського родовища МІ · .. 
,РА";' • 30· ве~nnnОВИНИ - перша зона саНlтаРНОI охорони 
-. ~YCI меТРІВ наВIСОЛО с r""-" 
: Свердловини . . . 
. , '., . . ії ДержархБУДКОНТРОЛIО при видаЧІ ДОЗВОЛІВ на 
.,-:' '. 3. Доручити ІнспеlСЦ анітарної охорони свердловини 
~:~:~YДIB~O об"єктів в зонах o?~ з:БУДОВИ площ ЗВJIяr:аНня. корисних 
:.; і ~~:rPИМуватись положення про пор'Ч"'l , ~::,' .. ! 
f~:~O~~H загальнодержавного значення. ' ' 
..... ". . 
І, , • • 

~'i:: ::~' " ЗАТ .SpoIорсІІІI Ору«Iр""· 2OQ3 Р. 3 •• , НІ '''-2000 
~~-;:::}.::. . 
....... ..1'.' •• - " 
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4. Доручити земельному відділу міської ради підготувати матеріали 
' Броварському родовищу мінеральних вод на розгляд Державного 
JI~тeтy запасів Украіни з Meтo~ виесеiПfJI змін до протоколу УТКЗ Н! 4154 

. ~ 24.12.81 по встановленню границь родоВИЩа. 
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рішення покласти на першого 

Міський голо 
В.О.Антоненко 
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поДАННЯ: завіДУЮЧОЇ земельнИМ ___ ~ 
відділом 

Т.В.ГОРдіfllto 

О, 

погоДЖЕНО: 
• І 

Секретар ради 

Перший заступник міського c::::::t~~~~~:::J:::J '.: ':', 
--~c::::f:.===~ O.A.~ 
(r~ 

голови 
'. 

, 
Завідуючої юридичним відцілом (d І.ГЛавер 

с') 

Головний архітектор міста К.Л. Телеmева 

Завідуючої загальним відділом Н.І.Гнатюк 

Начальник інспекції держарХбудконтроmo .І. Гапон 

Голова постійної комісії з питань 
. розвитку та ~лагоустро~ територій, 
земельних ВІДНосин, аРХІтектури 

будівництВа та екології ' 
Н.Б.МиХ8ЙЛОВ8 
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Зе~ель~и ~IДД~. МІСЬКОІ ради п ИТЬ розглянути на черговому 
засіданнІ C~~II МІСЬКОІ ради питанНJI о затвердження технічної 
докумеНТ8Цl1 на встановленНJI меж зони санітарної охорони свердловини Н!! 
309 ~р~варuського родовища мінеральних вод в м.Бровари по 
вул .. ПіДnlСНIИ, ІЗ/І: 

1. Затвердити технічну документацію на встановлення меж зони 
санітарної охорони свердловини Н!! 309 Броварського родовища мінеральних 
вод в м.Бровари по вул.ПідлісніЙ,13/1. 

2. Встановити межі зони санітарної охорони свердловини Н!! З09 
Броварського родовища мінеральних вод в м.Бровари по вул .. ПідлісніЙ, 1 З/І в 
радіусі ЗО метрів навколо свердловини - перша зона санітарної охорони 
свердловини. 

З. Доручити інспекції Держархбудконтролю при видачі дозволів на 
будівництво об"єктів в зонах округу санітарної охорони свердловини 
дотримуватись ПоложеВНJI про порядок забудови площ З8JIJlгання корисних 
копалин загальнодержавного значення. . 

4. Доручити земельному відділу міської ради підготувати матеріали 
по Броварському родовищу мінеральних вод на розгляд Державного 
Комітету Запасів України з метою BHeCeННJI змін до протоколу УТКЗ Н!! 4154 
від 24.12.81 по встановленню границь родовища. 

Завідуюча земельним віддіЛОМ~~~ Т.В.Гордієнко 
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