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Пояснювальна записка 
до проєкту рішення  11 сесія VІІІ скликання 

від 25.11.2021 р. «Про надання згоди виробничому підрозділу 
«Бехівський кар’єр» філії «Центр управління промисловістю»  АТ 

«Українська залізниця» на отримання гірничого відводу для розробки 
Бехівського-ІІ родовища гранодіоритів» 

 
 До міської ради надійшов лист від АТ «Українська залізниця» філії 
«Центр управління промисловістю» виробничого підрозділу «Бехівський 
кар’єр» з проханням надати дозвіл для розробки Бехівського-ІІ родовища 
гранодіоритів  площею 34,55 га. 

Відповідно до п.10 Постанови КМУ № 59 від 27.01.1995 року «Про 
затвердження положення про порядок надання гірничих відводів» гірничі 
відводи під територією, де розміщені будівлі, споруди, населені пункти, 
джерела водопостачання, водоймища, об'єкти природно-заповідного фонду, 
пам'ятки історії, культури та мистецтва, об'єкти спеціального й іншого 
призначення, надаються за згодою відповідних місцевих рад та органів 
виконавчої влади. 

За інформацією заступника начальника ВП «Бехівський кар’єр»  
Боровського А.В.  після отримання спеціального дозволу на користування 
надрами, а саме видобування корисних копалин, буде проводитися робота по 
видобуванню незмінених та порушених вивітрюванням гранітів та 
гранодіоритів, придатних для виробництва щебню будівельного для баластного 
шару залізничної колії та каменю бутового; відсіви від дроблення придатні для 
благоустрою, рекультивації та планування. 

Згідно Угоди №4504 від 09.09.2021р. про умови користування надрами з 
метою видобування корисних копалин надрокористувач має право: 

- Здійснювати на наданій йому ділянці надр розробку родовища 
корисних копалин та інші роботи згідно з умовами Дозволу та Угоди; 

- Розпоряджатися видобутими корисними копалинами в порядку 
визначеному законодавством України; 

- Вести, припиняти свою діяльність на отриманій в користування 
ділянці надр на умовах визначених Дозволом, Угодою та 
законодавством України; 

- При виконанні робіт відповідно до Дозволу та умов Угоди залучати на 
підрядних умовах виконавців окремих видів робіт, які мають технічні 
можливості, що відповідають вимогам чинного законодавства; 

- Надрокористувач несе відповідальність за дотриманням залученими 
виконавцями умов Дозволу та умов користування надрами відповідно 
до вимог чинного законодавства. 

 
 
Начальник управління економіки    Володимир СТУЖУК 
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Довідка 

про погодження проєкту рішення 11 сесія VІІІ скликання 
від 25.11.2021 р.   «Про надання згоди виробничому підрозділу «Бехівський 

кар’єр» філії «Центр управління промисловістю»  АТ «Українська 
залізниця» на отримання гірничого відводу для розробки 

Бехівського-ІІ родовища гранодіоритів» 
 

Проєкт рішення розроблено: управління економіки виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 
 
Виконавець: Лискова Н.А. – начальник відділу місцевого економічного 
розвитку управління економіки, 4-10-20 
 
Доповідає на сесії: Ясинецький О.А. –  заступник міського голови  
 
Доповідає на засіданнях постійних комісій: Ясинецький О.А.– заступник 
міського голови 
 
Запросити:  
Заступника начальника ВП «Бехівський кар’єр»  
Розсилка: 
 Державна служба геології та надр України  
 Управління економіки  

 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

 
 


