ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ДЕПУТАТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
НІКУЛІШИН ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ
_____ 29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, Будинок рад______

Голові Хмельницької
обласної ради
Загородному М.В.

, Шановний Михайле Васильовичу!
Прошу Вас включити до переліку питань 18-ї сесії обласної ради
питання «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради Кабінету
Міністрів України та Міністерства екології та природніх ресурсів України
щодо ситуації яка склалася в промисловості Хмельницької області».

Додаток: звернення та проект рішення на ; арк.

З повагою
депутат обласної ради

І.Нікулішин
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ПРОЕКТ

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від__________2018 року № __________
м. Хмельницький

Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Кабінету Міністрів
України та Міністерства екології та природніх ресурсів України щодо
ситуації яка. склалася в промисловості Хмельницької області
Розглянувши звернення депутата обласної ради Нікулішина Ігоря
Анатолійовича, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Кабінету Міністрів України та Міністерства екології
та природніх ресурсів України щодо ситуації яка склалася в промисловості
Хмельницької області (текст звернення додається).
2. Текст звернення оприлюднити на веб-сайті Хмельницької обласної
ради.

Голова ради

М. Загородний

ПРОЕКТ
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Хмельницької обласної ради до Кабінету Міністрів України
і Міністерства екології та природніх ресурсів України щодо ситуації яка
склалася в промисловості Хмельницької області
Ми, депутати Хмельницької обласної ради занепокоєні ситуацією, що
складається в промисловості Хмельницької області і є загрозливою та такою, що
може призвести до цілеспрямованного знищення бюджетоформуючих
підприємств. Відтак - до втрат надходжень до бюджетів різних рівнів, появи
великої кількості
безробітних, погіршення матеріального стану тисяч
українських родин, що в свою чергу відіб’ється на економіці регіону, країни та
поглибить міграційні процеси, пов’язані з відтоком кваліфікованої робочої сили
з області.
Підприємство Кам’янець-Подільське ПАТ “ГІПСОВИК” працює з 1927 року
та має добру репутацію соціально-відповідального бізнесу, котре провадить
свою діяльність ка принципах доброчесності та комплаєнсу. Крім цього,
колектив підприємства, керівники - відомі в Україні своєю безкорисливою
волонтерською та меценатською діяльністю, за що були неодноразово відзначені
державними відзнаками. З двадцятьма шістьма громадами Кам’янецьПодільського району, підприємством укладені угоди соціального партнерства,
згідно з якими поліпшується благоустрій, розвивається культурна й соціальна
сфера Кам’янеччини.
Основні ресурси для виготовлення якісних конкурентноздатних гіпсових
в’яжучих, будівельних матеріалів ПАТ “ГІПСОВИК” видобуває на чотирьох
родовищах: Кудринецькому-1 родовищі гіпсу, Колодіївському родовищі
вапняків, Слобідсько-Рихтівському родовищі доломітів, Гринчуцькому
родовищі кременю (діяльність призупинена з 2014 року).
Варто зазначити, що Гринчуцьке та Кудринецьке родовища почали
розроблятись підприємством ще з 1929-1930 років (тоді ще Кам’янецьПодільським алебастровим заводом). Але в 2014 році спецдозвіл на розробку
Гринчуцького родовища був анульований через затягування розгляду питань на
рівні Хмельницької обласної ради щодо продовження оренди земельної ділянки
(2014 рік) та наприкінці 2017 року підприємству- відмовлено у продовженні дії
спецдозволу по Кудринецькому гіпсовому родовищу. Причиною відмови стала
письмова вимога підприємства до Держекоінспекції в 2016 році проводити
планові перевірки лише у спосіб, передбачений чинним законодавством, згідно
із розробленою процедурою та критеріями, запровадженими КМУ щодо
мораторію на перевірки.
Кілька років Кам’янець-Подільське ПАТ “ГІПСОВИК” намагається в
законний спосіб відновити дозвіл на розробку Гринчуцького родовища, але
затягування розгляду питання на рівні ЦОВВ, надмірна бюрократизація
процедури залишають підприємство у стані невизначенності.

Прийняття негативного рішення для ПАТ “ГІПСОВИК” (згідно з наказом №
366 Міністерства екології та природніх ресурсів) по Кудринецькому родовищу
на підставі листа Держекоінспекції про недопуск до перевірки, всупереч дії
мораторію, призвело майже до повної зупинки підприємства.
Невизначенності і загрозливості набуває ситуація з продовженням дозволів
і по інших двох родовищах, оскільки затягування та бюрократизація процедур,
надуманні напівзаконні підстави для відмови, можуть бути застосовані й щодо
них.
Зважаючи на важливість та значущість для соціально-економічного розвитку
Хмельницької області підприємства Кам’янець-Подільське ПАТ “ГІПСОВИК”,
Хмельницька обласна рада звертається до Вас з проханням вжити дієвих та
термінових заходів з недопущення зупинки в діяльності підприємства. А саме:
дати доручення відповідним ЦОВВ усунути штучні перепони, в отриманніпродовженні дії спеціальних дозволів на користування надрами Кам’янецьПодільському ПАТ “ГІПСОВИК”.

