
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (позачергова дев’ята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

15 липня 2021 року 
 

Про затвердження тексту звернення 

депутатів Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської 

області до Державної служби 

геології та надр  України 

 

Розглянувши пропозицію голови фракції політичної партії «Нова країна»                     

Р.В. Ляшка, враховуючи реальну загрозу позбавлення КП «Лубни-водоканал» Лубенської 

міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 36770447) спеціального дозволу на 

користування надрами, відповідно до ст. 74 Регламенту Лубенської міської ради, 

керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

міська рада вирішила: 

1. Затвердити текст звернення депутатів Лубенської міської ради до Державної 

служби геології та надр  України (додається) 

2. Звернення депутатів Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області направити до  Державної служби геології та надр України 

3. Організацію виконання даного рішення покласти на начальника Управління  

житлово-комунального господарства  виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області Князєва О.В.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Діденка О.Г.  та постійну 

депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності  

та екології. 

 

Лубенський міський голова      Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської 

області від 15 липня 2021 року  

Державній службі геології та надр 

України 

 

Звернення депутатів Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області 

 

10 червня 2021 року Державною службою геології та надр України було прийнято 

наказ № 436 “Про поновлення дії, зупинення дії, анулювання спеціальних дозволів на 

користування надрами, встановлення термінів на усунення порушень та внесення змін до 

наказів”. Додатком №3 до цього Наказу було затверджено Перелік спеціальних дозволів 

на користування надрами, яким від терміновано дату зупинення дії дозволу. Серед інших 

водокористувачів, яким передбачено зупинення дії дозволу в п. 5 було зазначено і 

Комунальне підприємство «Лубни-водоканал» Лубенської міської ради Полтавської 

області (код ЄДРПОУ 36770447). Застосування такого жорстокого обмежувального заходу 

Державною службою геології та надр України обґрунтовується порушенням вимог ст.18, 

24 Кодексу України про надра, статті 59,98 Водного кодексу, абз. 3 ст. 11 Закону України 

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. 

Цим рішенням районний адміністративний центр ризикує залишитися без права на 

водопостачання через те, що частина водозаборів не має огороджень навколо санітарних 

зон. 

Депутати Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

абсолютно погоджуються з потребою неухильного дотримання вимог спеціального 

законодавства у сферах користування надрами, питного водопостачання, санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення. Рада новоутвореної об’єднаної громади 

спрямовує всі свої зусилля на легалізацію надрокористування, проведення інвентаризації 

запасів громади, здійснення незалежних аудитів та забезпечення належних режимів 

використання надр. Однак незначний строк існування новоутвореної ради не дозволяє в 

стислі терміни усунути всі порушення або недоліки. На пленарному засіданні 

позачергової дев’ятої сесії восьмого скликання нами було ухвалено рішення про 

виділення КП «Лубни-водоканал» Лубенської міської ради Полтавської області (код 

ЄДРПОУ 36770447) частини видатків (230 тис.грн.) на виконання робіт з огородження 

санітарних зон навколо свердловин громади. Попередньо проводилася робота з 

забезпечення обліку видобутої води, виконуються інші вимоги щодо здійснення 

ліцензійної діяльності, однак обмежені ресурси громади не дозволяють одночасно за 

короткий період навести лад у всіх сферах життєдіяльності.  Враховуючи вищевикладене, 

а також те, що Лубенська міська рада Лубенського району Полтавської області вживає 

всіх можливих заходів на забезпечення виконання вимог викладених в приписі, просимо 

Державну службу геології та надр України прийняти протокольне рішення про 

відтермінування для КП «Лубни-водоканал» граничного строку виконання припису 

до 01.01.2022 року.  

 

Секретар Лубенської міської ради    Маргарита КОМАРОВА 


