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Міністерство екології та 
природних ресурсів України

Про призупинення дії спеціального 
дозволу на користування надрами

При здійсненні державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог 
природоохоронного законодавства Держекоінспекцією та її територіальним 
органом встановлено, що на території Новокалинівської міської ради 
Самбірського району Львівської області (за межами населеного пункту) 
на земельних ділянках з кадастровими номерами 4624281200:07:000:0336, 
4624281200:07:000:0365, 4624281200:07:000:0367, 4624281200:07:000:0368, 
4624281200:07:000:0369 загальною площею 3,3 га (5 ділянок по 0,66 га 
кожна), які надані ТОВ "Навігатор Комплект" (код ЄДРПОУ 34644874) 
у тимчасове користування, на умовах оренди, терміном на 7 років, для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва здійснюються 
роботи з видобування корисних копалин. Видобування корисних копалин 
ТОВ "Навігатор Комплект" здійснює на підставі спеціального дозволу на 
користування надрами від 27.04.2016 № 4769 (термін дії до 27.04.2036) з 
метою геологічного вивчення нафтогазових надр, в тому числі дослідно- 
промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу 
(промислова розробка родовищ).

Враховуючи, що роботи з використання надр здійснюються на землях, 
які надані для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (землі 
сільськогосподарського призначення) вбачається порушення вимог чинного 
законодавства в частині використання земельних ділянок не за цільовим 
призначенням.

Відповідно до вимог статті 51 Закону України "Про охорону 
навколишнього природного середовища", статті 7 Закону України 
"Про екологічну експертизу" (до 18 грудня 2017 року) та пункту 12 частини 
другої Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" (після 18 грудня 
2017 року), проекти на проведення робіт з видобування нафти та газу 
підлягають отриманню висновку державної екологічної експертизи або 
висновку оцінки впливу на довкілля.
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Комплект" стосовно виконання робіт по видобуванню корисних копалин на 
території Новокалинівської міської ради Самбірського району Львівської 
області протягом 2015-2017 років не надходила та висновків державної 
екологічної експертизи Мінприроди не видавало. Станом на 16.07.2018 
висновок з оцінки впливу на довкілля для ТОВ "Навігатор Комплект" 
Мінприроди також не видавало.

Враховуючи вищевикладене, ТОВ "Навігатор Комплект" порушує 
вимоги чинного законодавства, а саме, використання земельних ділянок не за 
цільовим призначенням та ведення робіт з видобування корисних копалин 
без позитивного висновку державної екологічної експертизи або висновку з 
оцінки впливу на довкілля.

На підставі вищезазначеного Державна екологічна інспекція України 
звертається до Мінприроди з клопотанням про розгляд питання 
призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами від 
27.04.2016 № 4769 виданого ТОВ "Навігатор Комплект" до усунення 
виявлених порушень.
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