
Державин служба геології та надр України

Реєстраційний

Дата видачі

Підстава надання:

сшщидаай дош
на користування надрами

•ШУ
ВІД ЛО/ііР' Р ОКУ

Наказ від 05.11.2018 № 415 (надання)

(дата прийняття та номер наказу ДержгеонаОр. протоколу Міжвідомчої комісії з організації укладення та 
виконання угоО про розподіл продукції або протоколу аукціонного комітету та договору кутвлі-продалсу;

Вид користування надрами відповідно до 
статті 14 Кодексу України про надра, статті
13 Закону України «Про нафту і газ» та Г ео л о г іч н е  ВИВЧЄННЯ, V ТОМУ ЧИСЛІ ДОСЛІДНО-ПрОМИСЛОВа р о зр о б к а
пункту 5 Порядку надання спеціальних 7 *  4  ^  яг яг
дозволів на користування надрами

Мета користування надрами, Г Є О Л О ІІЧ П Є  В И В Ч Є Н Н Я , у  Т О М у  Ч И С Л І  Д О С Л ІД Н О -П р О М И С Л О В Я  р о з р о б к а

уранових руд, затвердження запасів ДКЗ України
Відомості про ділянку надр (геологічну територію відповідно до державного балансу запасів корисних копалин України), що надається у користування: 

назва родовища Сафонівська ділянка

Географічні координати -  інформація з обмеженим доступом

місцезнаходження:

прив язка на місцевості відповідно до 
адміністративно-територіального устрою 
України:

Обмеження щодо глибини використання (у 
разі потреби)

Вид корисної копалини відповідно до 
переліків корисних копалин 
загальнодержавного та місцевого значення, 
затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 12 грудня 1994 р.
№ 827

Загальний обсяг запасів (ресурсів) на час 
надання спеціаіьного дозволу на 
користування надрами (основні, супутні):

Ступінь освоєння надр:

Відомості про затвердження (апробацію) 
запасів корисної копалини (зазначається у 
разі видобування)

Миколаївська область, Казанківський район
(область, район» населений пункт)

інформація з обмеженим доступом

(напрямок, тостань то найближчого населеного пункту, залізничної станції; природоохоронних об єктів)

інформація з обмеженим доступом
(зазначається в  одиницях виміру)

до глиібйии 60 м 

уранові руди

* '  і !>,' 
А *

Іодиниця витру, категорія, обсягу

(розробляється, не розробляється)

(дата складення номер протоколу, найменування органу)



Джерело фивнсумиим робіт, ясі планує
виконати надрокористувач під час 
користування надрами

Особливі умови:

Відомості про власника:

Відомості про погодження надання 
спеціального дозволу на користування 
надрами:

Строк дії спеціального дозволу на 
користування надрами (кількість років)

недержавне

(аержавт або неа&ржавт кошти)

1. Виконання вимог, наданих листом Міністерства охорони здоров'я України від ЗО. 12.2016 
№  7/03/19/2058-16 34572. відповідно до частини 4 статті 7 Закону України «Про 
видобування і переробку уранових руд».

2. Виконання умов:
Міністерства екології та природних ресурсів України -  наказ від 05.04.2016 № 143. 
протокол № 1 засідання Комісії з питань погодження надання надр у користування 
Міністерства екології та природних ресурсів України від 24.03.2016-30.03.2016; 
Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України -  лист 
від 11.12.2015 №  5423/0/3.1-06/6/15.

3. Під час дослідно-промислової розробки дослідити можливість вилучення супутніх 
корисних копалин -  молібдену та селену.

4. Проведення геологорозвідувальних робіт у відповідності до програми та за договором зі 
спеціалізованими підприємствами.

5. Під час дослідно-промислової розробки прийняти комплекс заходів з охорони 
навколишнього середовища з метою виключення проникнення кислотних і товарних 
розчинів за межі зони вилуговування.

6. Своєчасна і в повному обсязі сплата обов’язкових платежів до Державного бюджету 
згідно з чинним законодавством.

7. Обов’язкова передача в установленому законодавством порядку геологічної інформації, 
отриманої в процесі робіт, до Державної служби геології та надр України протягом трьох 
місяців після затвердження запасів ДКЗ України.

8. Протягом одного місяця зареєструвати форму 3-гр у Державній службі геології та надр 
України.

9. Щорічна звітність перед Державною службою геології та надр України щодо дослідно- 
промислової розробки згідно з формою 5-гр.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АТОМНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 
КОД 39926373 
56009, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КАЗАНКШСЬКИЙ РАЙОН, 
СЕЛО МИКОЛАЇВКА, ВУЛИЦЯ РЕВКОМІВСЬКА, НЕЖИТЛОВА 
БУДІВЛЯ (АДМІНІСТРАТИВНА БУДІВЛЯ), № 40

(найменування юридичної особи, код згідна з  (  ДРПОУ або прізвище, їм я, по батькові фізичної особи підприємця, 
ідентифікаційний номер, місцезнаходження}

Миколаївська обласна рада -  рішення від 11.03.2016 № 5 
Міністерство екології та природних ресурсів України - наказ від 05.04.2016 № 143, 
протокол Ке 1 засідання Комісії з питань погодження надання надр у користування 
Міністерства екології та природних ресурсів України від 24.03.2016-30.03.2016 
Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України -  лист 
від 11.12.2015 № 5423/0/3.1-06/6/15
Міністерство охорони здоров'я України -  лист від 30.12.2016 № 7/03/19/2058-16 34572

(найменування органу, який погодив надання дозволу, дата прийняття та номер документа про погодження)

до 5 (п ятого) листопада 2021 (дві тисячі двадцять першого) року 
(згідно з договором оренди)


