
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

20.01.2021  м.Запоріжжя                           №1 
 
Засідання робочої групи з розгляду проблемних питань реалізації проєкту 
розміщення ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат» кар’єру зі 
збагачення і переробки каоліну з комплексом будівель і споруд на території 
Павлівської сільської ради Запорізького району Запорізької області 

 
Голова – Олександр БИЛИМ 
Секретар – Світлана БАХМУТ 
ПРИСУТНІ: 
Члени робочої групи — Олександр БИЛИМ, Ірина ПІРОГОВА, Світлана 
БАХМУТ, Марина БАРАНОВСЬКА, Наталя БАРИНОВА, Сергій БИКОВ, 
Геннадій БОРОВІКОВ, Юрій БРАУН, Дмитро БУРКОТ, Ольга ГАВРІКОВА, 
Віктор ГАНЧЕВ, Наталія КАРМАЗІНА, Сергій КАРПІЙ, Оксана 
КРАЮШКІНА, Олександр МІНЯЙЛО, Юлія МІНЯЙЛО, Олена НЕСТЕРЕНКО, 
Світлана ПРОКОПЕНКО, Олександр РИЛЬСЬКИЙ, Максим СЕМЕНЯК, 
Олексій СТОЯНОВСЬКИЙ, Світлана ЧУДЕСНОВА, Тетяна ЯРМОХІНА. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Встановлення регламенту роботи робочої групи з розгляду проблемних 
питань реалізації проєкту розміщення ТОВ «Біляївський збагачувальний 
комбінат» кар’єру зі збагачення і переробки каоліну з комплексом будівель і 
споруд на території Павлівської сільської ради Запорізького району Запорізької 
області, створеної розпорядженням голови обласної державної адміністрації 
від 15.01.2021 № 27. 
2. Розгляд надісланих ГО «ВОЛЬТЕРРА», ТОВ «Біляївський збагачувальний 
комбінат», Ганчевим В.В. проблемних питань та пропозицій щодо  проєкту 
розміщення ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат» кар’єру зі збагачення і 
переробки каоліну з комплексом будівель і споруд на території Павлівської 
сільської ради Запорізького району Запорізької області. 
 
ВИСТУПИЛИ: Олександр БИЛИМ, Ірина ПІРОГОВА, Сергій КАРПІЙ, Дмитро 
БУРКОТА, Олексій СТОЯНОВСЬКИЙ, Олена НЕСТЕРЕНКО, Геннадій 
БОРОВІКОВ, Тетяна ЯРМОХІНА, Віктор ГАНЧЕВ, Ольга ГАВРІКОВА. 
 
ВИРІШИЛИ:  
1. Проводити засідання робочої групи щотижня. 
2. Надіслати усім учасникам робочої групи, усі питання та пропозиції надіслані  
ГО «ВОЛЬТЕРРА», ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат»,                     
гр. В. Ганчевим та рекомендувати учасникам робочої групи надати письмові 
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відповіді на них в межах компетенції у строк до 26.01.2021 (включно) до 
Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації в 
електронному та письмовому вигляді. 
3. На вимогу Тетяни Ярмохіної доручити ТОВ «Біляївський збагачувальний 
комбінат» надати в розпорядження робочої групи картографічні матеріали 
гідрогеологічних досліджень ділянки або інші дослідження з гідрології. 
4. На вимогу Ольги Гаврікової доручити ТОВ «Біляївський збагачувальний 
комбінат» надати в повному обсязі експертний звіт щодо розгляду проектної 
документації на будівництво за робочим проектом «Будівництво кар’єра з 
видобування каоліну на території Павлівської сільської ради Вільнянського 
району Запорізької області за межами населеного пункту» «Відпрацювання 
Східної ділянки Біляївського родовища нервинних каолінів» з обов’язковим 
додатком на 7 арк. та експертний звіт щодо розгляду проектної документації за 
проектом «Будівництво збагачувальної фабрики із збагачення та переробки 
каоліну на території Павлівської сільської ради Вільнянського району 
Запорізької області за межами населеного пункту» з обов’язковим додатком 
на 14 арк. 
5. Доручити ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат» надати в 
розпорядження робочої групи наявну проєктну документацію (стадії РД). 
6. Наступне засідання робочої групи провести 28.01.2021 в каб. № 300 обласної 
ради. 
 
 
Голова  Олександр БИЛИМ 

 
Секретар  Світлана БАХМУТ 


