ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друге пленарне засідання вісімнадцятої сесії сьомого скликання

РІШЕННЯ
22 грудня 2017 року

№ 609

Про звернення Державної служби геології та надр України щодо погодження
надання без проведення аукціону товариству з обмеженою відповідальністю
«Пирятинський сирзавод» спеціального дозволу на видобування питних підземних
вод Південно-Пирятинського родовища на території м. Пирятин
Пирятинського району Полтавської області

Керуючись пунктом 3 статті 91 Кодексу України про надра, підпунктом 5 пункту
«а» статті 28, частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», пунктом 5 статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
пунктами 2, 5, 9, підпунктом 1 пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на
користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
30.05.2011 року № 615, абзацами 14, 22 Порядку розгляду обласною радою питань
користування надрами на території Полтавської області, затвердженого рішенням
вісімнадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 9.10.2013 року зі змінами від
25.04.2014 року, відповідно до рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань
паливно-енергетичного комплексу та використання надр від 15.12.2017 року,
висновків Полтавської обласної державної адміністрації від 11.12.2017 року, на
підставі звернення Державної служби геології та надр України від 03.10.2017 року
№ 22190/03/12-17,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Погодити Державній службі геології та надр України надання без проведення
аукціону товариству з обмеженою відповідальністю «Пирятинський сирзавод»
спеціального дозволу на видобування питних підземних вод Південно-Пирятинського
родовища на території м. Пирятин Пирятинського району Полтавської області з
географічними координатами свердловин:
Пн. Ш.
№1
№2
№3
№4
№5

50013/18//
50013/14//
50013/14//
50013/10//
50013/11//

Сх. Д.
32031/29//
32031/42//
32031/42//
32031/26//
32031/25//

2. До особливих умов спеціального дозволу на користування надрами
включити пункт: «Укласти з місцевими органами влади Полтавської області угоду на
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів
соціальної інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи щодо охорони
навколишнього природного середовища».
3. Рекомендувати місцевим органам влади 5 відсотків залучених коштів, що
надходять на розвиток соціальної інфраструктури населених пунктів, направляти на
заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.
4. Рішення діє протягом 1 року з моменту його прийняття.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної
ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр.
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