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На Ваш запит, отриманий обласною радою від облдержадміністрації 17.10.2017 р., 
повідомляємо про таке.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до 
повноважень обласної ради не відноситься ведення моніторингу добувачів корисних 
копалин та скасованих (відізваних) дозволів.

Разом з тим. інформуємо про прийняті обласною радою рішення щодо користування 
надрами, зокрема:

-  погодження надання спеціальних дозволів но користування надрами:
ВАТ «Славутський солодовий завод» (м.Славута) з метою геологічного вивчення, у 

тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод (рішення від 03.06.2009 №12 - 
22/2009);

про погодження пропозиції Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища України щодо надання у користування надр з метою геологічного вивчення 
граніту ділянки Тростянецька-2, спеціальний дозвіл на користу вання якою виставляється 
на аукціон (відмовлено у наданні погодження -  рішення від 25.12.2009 № 13-26/2009);

ПАТ «Славутський солодовий завод» (м.Славута) з метою видобування підземних 
технічних вод Крупецького родовища підземних вод (рішення від 17.07.2012 № 11-12/2012);

ПП «Консалтингова фірма «Прометей» (с. Крупець) з метою геологічного вивчення, 
у тому числі дослідно-промислової розробки прояву підземних питних вод на території 
філії «Славутський маслоробний комбінат» (рішення від 26.09.2012 15-13/2012);

ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор» (м. Славута) з метою геологічного 
вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки прояву підземних вод ділянки надр 
«Богушівська (рішення від 20.12.2012 №27-14 2012):

ПП «Кансталь» (Улашанівська сільська рада) з метою геологічного вивчення, у тому 
числі дослідно-промислової розробки Улашанівської ділянки пісків та глин (рішення від 
28.03.2013 № 37-15/2013);

ПАТ «Дружківське рудоуправління» (Улашанівська, Крупецька, Цвітоська, 
Варварівська сільські ради) з метою геологічного вивчення Славутського прояву 
сапонітових глин (рішення від 19.06.2013 № 22-16/2013);



ПП «Граніт-Трейд» (Мухарівська сільська рада) з мстою геологічного вивчення, в 
тому числі дослідно-промислової розробки гранітів ділянки Мухарів-3 Мухарівського 
родовища гранітів (рішення від 19.06.2013 № 25-16/2013);

ПАТ «Дружківське рудоуправління» (Кру пенька сільська рада) з мстою 
геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки ділянки Крупецька 
Славутського прояву салонітових глин. Внесено зміни у рішення обласної ради від 
19.06.2013 № 22-16/2003, вилучивши слово «Крупецька» (рішення від 12.09.2013№ 
16-17/2013);

ПАТ «Українська залізниця» (с. Кам'янка) з метою видобування підземних вод 
ділянки «Залізнична» Шепстівського родовища (рішення від 48-13/2017 24.05.2017).

-  гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин:
AT «Управління будівництва Хмельницької АЕС» для розробки родовища 

будівельних пісків «Стариця-2» на площі 10,0 га (рішення від 07.04.1999 № 2);
КП «Славутський піщаний кар'єр» для розробки Рспищанського родовища 

будівельних пісків на площі 83,7 га (рішення від 05.10.2000 № 7);
НВКП «Альфа» для розробки Полянського родовища будівельних пісків на площі 

56 l'a (рішення від 15.09.2004 № 11-13/2004);
ТОВ «Ромбудксрамік» (с.Романіни) для розробки Романінського родовища на площі 

42,8 га (рішення від 31.01.2007 № 18-7/2007);
ВКП «ЯВ1Р-ІНВЕСТ» (с. Крупець) для розробки Горинь-Крупсцького родовища 

пісків на площі 44.6 га (рішення від 24.10.2007 № 22 - 10/2007):
ТОВ «Подільський пісок» (Старокривинська сільська рада) для розробки 

Полянського-ІІ родовища піску на площі 19,98 га (рішення від 02.03.2011 
№54-3/2011);

ТОВ «Гірник-ВВ» (Крупецька сільська рада) для розробки Закруисцького родовища 
пісків на плоті 29,8 га (рішення від 15.03.2012 № 17-9/2012);

ТОВ «Гірник-ВВ» (Полянська сільська рада) для розробки Комарівського родовища 
пісків на площі 9.3 га (рішення від 15.03.2012 № 18-9/2012);

ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» (м.Нстішин) (переоформлено 
акт про надання гірничого відводу для розробки родовища будівельних пісків «Стариця-2» 
на площі 10,0 га (рішення від 15.03.2012 № 22-9/2012);

ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» (м.Нетішин) для розробки 
родовища пісків «Стариця-ІІ» (Західна ділянка) на площі 26,4 га (рішення від 16.10.14 
№31-26/2014);

ВКП «ЯВІР-ІІІВНСТ» (с. Крупець) для розробки ділянки «Південна» Горинь- 
Крупецького родовища пісків на площі 12.4 га (рішення від 21.04.2016 № 46-5/2016);

ВКП «ЯВІР-ІНВЕСТ» (с. Крупець) для розробки Горинь-Крупецького родовища 
пісків на площі 36,79 га (рішення від 24.05.2017 № 49-13/2017). Втратило чинність рішення 
обласної ради від 24.10.2007 № 22-10/2007.
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