
Протокол № 46

засідання постійної комісії обласної ради з питань
житлово-комунального господарства, будівництва та використання

природних ресурсів

від 16 серпня 2019 року                                                      м. Кропивницький

Склад комісії – 9 осіб

Присутні:   (5)
голова постійної комісії – Кайдаш Юрій Анатолійович;
заступник голови  постійної комісії – Ревенко Наталія Олександрівна;
секретар постійної комісії – Погребнюк Артем Анатолійович;
члени постійної комісії: Могилей Михайло Миколайович;

Ратенко Сергій Леонідович .
Відсутні:   (4)

члени постійної комісії: Дичко Анатолій Дмитрович;
Довбиш Іван Іванович;
Здебська Валентина Павлівна;
Монашок Микола Дмитрович.

Запрошені: Рак  Світлана  Вікторівна  –  заступник  директора  по  загальним
питанням ТОВ “Ново-Український кар'єр”

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про лист Державної служби геології та надр України від 10 липня 2019 року
№ 12529/03/12-19  стосовно  надання  погодження  товариству  з  обмеженою
відповідальністю “ЛІРА МАЙН МІНЕРАЛЗ” щодо отримання спеціального
дозволу  на  користування  надрами  з  метою  видобування  золота
Клинцівського родовища.

Інформує: Бриндак Вікторія  Євгенівна –  начальник  відділу  надрокористування  та
видобування  корисних  копалин  департаменту  інфраструктури  та  промисловості
Кіровоградської обласної державної адміністрації

2. Про лист Державної служби геології та надр України від 10 липня 2019 року
№ 12544/03/12-19  стосовно  надання  погодження  товариству  з  обмеженою
відповідальністю  “МАЙН  ЕКСТРАКШН”  щодо  отримання  спеціального
дозволу  на  користування  надрами  з  метою  видобування  хромових  руд
Центральної та Південної ділянок Капітанського родовища.

Інформує: Бриндак Вікторія  Євгенівна –  начальник  відділу  надрокористування  та
видобування  корисних  копалин  департаменту  інфраструктури  та  промисловості
Кіровоградської обласної державної адміністрації

3. Про лист Державної служби геології та надр України від 10 липня 2019 року
№ 12539/03/12-19  стосовно  надання  погодження  товариству  з  обмеженою
відповідальністю  “ТАУРУС  ІНФІНІТІ”  щодо  отримання  спеціального
дозволу  на  користування  надрами  з  метою  видобування  танталових  руд
ділянки Мостове (рудна зона 3).

Інформує: Бриндак Вікторія  Євгенівна –  начальник  відділу  надрокористування  та
видобування  корисних  копалин  департаменту  інфраструктури  та  промисловості
Кіровоградської обласної державної адміністрації
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4. Про лист Державної служби геології та надр України від 23 липня 2019 року
№ 13342/14/12-19 і матеріали стосовно надання погодження щодо отримання
Товариством  з  обмеженою  відповідальністю  “Ново-Український  кар'єр”
спеціального  дозволу  на  користування  надрами  з  метою  видобування
гранітів Ділянки № 1 Новоукраїнського родовища.

Інформує: Бриндак Вікторія  Євгенівна –  начальник  відділу  надрокористування  та
видобування  корисних  копалин  департаменту  інфраструктури  та  промисловості
Кіровоградської обласної державної адміністрації

Голова  постійної  комісії  обласної  ради  Кайдаш  Ю.А.  -  поставив  на
голосування пропозицію щодо початку роботи постійної комісії і запропонував
розглядати питання зазначеного порядку денного.

Голосували: “за” - 5 осіб 
“проти” - 0 осіб
“утрим.” - 0 осіб 

1. Про  лист  Державної  служби  геології  та  надр  України  від  10
липня 2019 року  № 12529/03/12-19  стосовно  надання  погодження
товариству  з  обмеженою  відповідальністю  “ЛІРА  МАЙН  МІНЕРАЛЗ”
щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою
видобування золота Клинцівського родовища.

Слухали: інформацію  з  зазначеного  питання  начальника  відділу
надрокористування  та  видобування  корисних  копалин  департаменту
інфраструктури  та  промисловості  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації Бриндак В.Є.

Брали  участь  в  обговоренні: Ревенко  Н.О.,  Погребнюк  А.А.,
Кайдаш Ю.А., Могилей М.М., Ратенко С.Л.

Ревенко  Н.О. внесла  пропозицію  стосовно  необхідності  надання
підприємством  для  ознайомлення  постійною  комісією  висновку  з  оцінки
впливу на довкілля.

Кайдаш Ю.А. вніс пропозицію стосовно необхідності узгодження питань
щодо використання земельних ділянок для здійснення планованої  діяльності
підприємства з їх з власниками.

Погребнюк  А.А. вніс  пропозицію  стосовно  необхідності  узгодження
здійснення  планованої  діяльності  підприємства  на  відповідній  території  з
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Після  обговорення,  голова  постійної  комісії  поставив  на  голосування
наступний проект рішення постійної комісії:

1. Інформацію з даного питання взяти до відома.
2. Внести  на  розгляд  обласної  ради  відповідний проект рішення обласної

ради з даного питання.
3. Рекомендувати ТОВ “ЛІРА МАЙН МІНЕРАЛЗ” до розгляду порушеного

питання на пленарному засіданні обласної ради надати постійній комісії:
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- висновок з оцінки впливу на довкілля;
- матеріали  стосовно  узгодження  питань  щодо  використання  земельних

ділянок для здійснення планованої діяльності підприємства з їх з власниками;
- матеріали  стосовно  проведення  громадських  слухань,  а  також  щодо

узгодження  здійснення  планованої  діяльності  підприємства  на  відповідній
території  з  місцевими  органами  виконавчої  влади  та  органами  місцевого
самоврядування.

Голосували: “за” - 5 осіб 
“проти” - 0 осіб
“утрим.” - 0 осіб

Вирішили:  Рішення № 321 (додається).

2. Про  лист  Державної  служби  геології  та  надр  України  від
10 липня 2019  року  № 12544/03/12-19  стосовно  надання  погодження
товариству з обмеженою відповідальністю “МАЙН ЕКСТРАКШН” щодо
отримання  спеціального  дозволу  на  користування  надрами  з  метою
видобування  хромових  руд  Центральної  та  Південної  ділянок
Капітанського родовища.

Слухали: інформацію  з  зазначеного  питання  начальника  відділу
надрокористування  та  видобування  корисних  копалин  департаменту
інфраструктури  та  промисловості  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації Бриндак В.Є.

Брали  участь  в  обговоренні: Погребнюк  А.А.,  Кайдаш Ю.А.,
Ревенко Н.О.

Після  обговорення,  голова  постійної  комісії  поставив  на  голосування
наступний проект рішення постійної комісії:

1. Інформацію з даного питання взяти до відома.
2. Внести  на  розгляд  обласної  ради  відповідний проект рішення обласної

ради з даного питання.
3. Рекомендувати  ТОВ  “МАЙН  ЕКСТРАКШН”  до  розгляду  порушеного

питання на пленарному засіданні обласної ради надати постійній комісії:
- висновок з оцінки впливу на довкілля;
- матеріали  стосовно  узгодження  питань  щодо  використання  земельних

ділянок для здійснення планованої діяльності підприємства з їх з власниками;
- матеріали  стосовно  проведення  громадських  слухань,  а  також  щодо

узгодження  здійснення  планованої  діяльності  підприємства  на  відповідній
території  з  місцевими  органами  виконавчої  влади  та  органами  місцевого
самоврядування.

Голосували: “за” - 5 осіб 
“проти” - 0 осіб
“утрим.” - 0 осіб

Вирішили:  Рішення № 322 (додається).
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3. Про  лист  Державної  служби  геології  та  надр  України  від
10 липня 2019  року  № 12539/03/12-19  стосовно  надання  погодження
товариству  з  обмеженою  відповідальністю  “ТАУРУС  ІНФІНІТІ”  щодо
отримання  спеціального  дозволу  на  користування  надрами  з  метою
видобування танталових руд ділянки Мостове (рудна зона 3).

Слухали: інформацію  з  зазначеного  питання  начальника  відділу
надрокористування  та  видобування  корисних  копалин  департаменту
інфраструктури  та  промисловості  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації Бриндак В.Є.

Брали участь в обговоренні: Ревенко Н.О., Кайдаш Ю.А., Ратенко С.Л.,
Могилей М.М., Погребнюк А.А. 

Після  обговорення,  голова  постійної  комісії  поставив  на  голосування
наступний проект рішення постійної комісії:

1. Інформацію з даного питання взяти до відома.
2.  Внести на розгляд обласної  ради відповідний проект рішення обласної

ради з даного питання.
3.  Рекомендувати  ТОВ  “ТАУРУС  ІНФІНІТІ”  до  розгляду  порушеного

питання на пленарному засіданні обласної ради надати постійній комісії:
- висновок з оцінки впливу на довкілля;
-  матеріали  стосовно  узгодження  питань  щодо  використання  земельних

ділянок для здійснення планованої діяльності підприємства з їх з власниками;
-  матеріали  стосовно  проведення  громадських  слухань,  а  також  щодо

узгодження  здійснення  планованої  діяльності  підприємства  на  відповідній
території  з  місцевими  органами  виконавчої  влади  та  органами  місцевого
самоврядування.

Голосували: “за” - 5 осіб 
“проти” - 0 осіб
“утрим.” - 0 осіб

Вирішили:  Рішення № 323 (додається).

4. Про  лист  Державної  служби  геології  та  надр  України  від
23 липня 2019  року  № 13342/14/12-19  і  матеріали  стосовно  надання
погодження щодо отримання Товариством з обмеженою відповідальністю
“Ново-Український  кар'єр”  спеціального  дозволу  на  користування
надрами  з  метою  видобування  гранітів  Ділянки  № 1  Новоукраїнського
родовища.

Слухали: інформацію  з  зазначеного  питання  начальника  відділу
надрокористування  та  видобування  корисних  копалин  департаменту
інфраструктури  та  промисловості  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації Бриндак В.Є.

Брали участь в обговоренні: Кайдаш Ю.А.,  Погребнюк А.А.,  Рак С.В.,
Ратенко С.Л., Ревенко Н.О.
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Після  обговорення,  голова  постійної  комісії  поставив  на  голосування
наступний проект рішення постійної комісії:

1. Інформацію з даного питання взяти до відома.
2.  Внести на розгляд обласної  ради відповідний проект рішення обласної

ради з даного питання.
3. Рекомендувати ТОВ “Ново-Український кар'єр” до розгляду порушеного

питання на пленарному засіданні обласної ради надати постійній комісії:
- висновок з оцінки впливу на довкілля;
-  матеріали  стосовно  узгодження  питань  щодо  використання  земельних

ділянок для здійснення планованої діяльності підприємства з їх з власниками;
-  матеріали  стосовно  проведення  громадських  слухань,  а  також  щодо

узгодження  здійснення  планованої  діяльності  підприємства  на  відповідній
території  з  місцевими  органами  виконавчої  влади  та  органами  місцевого
самоврядування.

Голосували: “за” - 5 осіб 
“проти” - 0 осіб
“утрим.” - 0 осіб

Вирішили:  Рішення № 324 (додається).

На  цьому  голова постійної  комісії  обласної  ради  Кайдаш Ю.А. оголосив
засідання комісії закритим.

Голова постійної комісії                                                                 Ю.Кайдаш

Секретар постійної комісії А.Погребнюк


