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ПОРЯДОК ДЕННИИ

Iнформачiя щодо правоможностi проведення першого засiдання Робочоi l,py-

пи з питань надрокористування.

Розгляд та затвердження порядку деIIного засiдання РобочоТ групи з

питань надрокористування.

Розгляд питання щодо надання спецiальних дозволiв на користуванI]я

надрамИ вiдповiднО до пунктУ 8 Порялку надання спецiальних дозllо.lliв

на користування надрамИ, затвердженого постановою Кабitrез,1, Mirricl;lib

Украiни вiд 30.05.20l l ]ф бl5 (далi - Порядок).

Розгляд питання щодо продовженшl строку лii спечiальних lloзl]oj1lg llil

користування надрами вiдповiдно до пункту l4 Порядку.

Розtuяд tlитання щодо переоформлення спецiальних
користування надрами вiдповiдно до пункту lб Порялку.

дозвоJIlв Ila

6

7
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розгляд питань щодо внесення змiн до спецiальних дозволiв на користуваlIlIя

надрами вiдповiдно до пункту l7 Порядку.

Розгляд питань щодо зупинення та анулювання спецiа.ltьних дозволiв на ко-

ристування надрами.

Розгляд питаннrl щодо поновлення дii спецiальних дозволiв на користува}tня

надрами.

9. Рiзне, що стосусться питань надання TepMiHiB.
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СЛУХАЛИ:
1.IнформачiЮ головИ Робочоi групи З IIитанЬ надрокористУвання, дирекr'ора .;lr

партаменту державного геологiчного кон1,ролю {ержгеоналр Гончаренка В. I]. rtю;i

правомочноСтi проведенНя 22.11.2019 засiданнЯ Робочоi групи з питань надрокорис,г\

вання.
Наказом Щержавноi служби геологii та надр Украiни вiд 21 .1 l .201 9 Л9 426 заr,всi

джено Положення про Робочу групу з питань надрокористування, (далi _ По;tоженttя).

Згiдно iЗ зазначениМ Положенням формою роботи РобочоТ групи з питань Hajtp(

користування (далi - Робоча група) € засiдання, якi скликаються за рiшенням 1-oJ]o|]

чiеi Робочоi групи.
Засiдання Робочоi групи, на якому присутнi бiлып як /1Bi третини if члеrriв. Bi;trrt

вiдно до абзаuу п'ятого пункту б Положення € правомочним.

ухвдлили: розпочати 22.|1.20|9 засiдання робочоi групи, у зв,язку iз ttрисr,,l

нiстю на засiданнi Робочоi групи бiльш як двi третини iT членiв.

СЛУХАJIИ:
2. IнформачiЮ головИ РобочоТ групи З питань надрокористування, ltирек,l,ора /l(

партаментУ державногО геологiчногО контролЮ Щержгеонадр, голову Робочоi грr,rl

Гончаренка В, В. щодо затвердження порядку денЕого засiдання Робочоi групи.

УХВАЛИЛИ:
вiд 22.1,1.20 19 в цiлому

затвердити порядок денний засiдання Робочоi I,p),Il

УХВАЛИЛИ: рекомендувати .Щержгеонадрам врахувати пропозиrtiТ Робочоi гp1

пи шодо надання спецiальних дозволiв на користування надрами згi]tно з пi-]ltr ltKto
першим пункту 8 Порядку, вiдповiдно до Перелiку:

Перелiк

Суб'скт
осподарIовання

область l-Про,iозйrii

Житомирська I I al.laT Il

на 20 poKiB

il it- til l lt

Корисна ко-
паlина

Назва об'сктуЛ! з/п Вид
користування

надрalми

,Щобриlrське- l
родовиIItе

з.1.1 тов
"Полiський
лабралорит"

видооування лабралорити

ТОВ "Налра-
Плюс"

видобування вапняки Архангельске
родовище

3.1.2 Херсонська
rrа 20 poKiB

СЛУХАЛИ:
3. Iнформаuiю щодо надання спецiальних дозволiв на користування на:tрами Bi,

повiдно до пункту 8 Порядку.
З.l. Iнформацiю в.о. начrшьника Управлiння дозвiльноi та аукцiонноi дiя.ltьнtlс

Талько В. В. щодо надання спецiальних дозволiв на користування надрами BiдttoBi;trl

до пiдпункry першого пункту 8 Порядку.



l[нiпро-
петровська

Балiвське

родовище
видобування IIlскиз.1.3 ТоВ "Алмаз-

видобlток"

пt. Киiввидобування питнl
пiдземнi

води

дlлянка
"Конча-Заспа"
КиТвського ро-

довища
(свердlовина
Ns],ls 1,4,5,б,7)

з.l .4 !ержавrIе пiд-
при€мство
"Санаr,орiй

"Конча-Заспа"

нафта, газ.

розчинений
у нафтi,
супутнi

компоненти

вилобуванняз,1.5 ТоВ "Юсенко
Налра"

4

Hajtal-tl
rta 2() ptlltiB

ll it. tal,Il
на 20 poKiB

львiвська IIa.,ta , lt

на 20 ptlKiB

З.2. Iнформачiю в.о. начшIьника Управлiння дозвiльноi тa аукцiонгtоi дiя"'tt,rrt

c1i ТалькО В. В. щодО наданнЯ спецiальниХ дозволiВ на користування надрами вi]поrli.

но до пiдпункту другого пункту 8 Порядку.

ухвдлилИ: рекомендуВати Держгеонадрам врахувати гlропозицii Робочоi r,1l1

пи щодо надання спецiЕlльних дозволiв на корисryвання надрами згiлно з tti.'ltlt'tlKl ,l

другим пункту 8 Порядку, вiдповiдно до Перелiку:

Перелiк

обrtас,гь I Iропозrr чiТ

х:пrелыtttцька налати. i
I

у зв язк\, lз ,

розширення,|
lMc}i

(ло l5 грулня
2036 рок1,.1

3.3. Iнформачiю в.о. начальника Управлiння лозвiльноТ та ayKuioHHoT lliя.'lыrо-
cTi Талько В. В. щодо надання спецiальних дозволiв на користуtsання надраIltI Bi.,t-

повiдно до пiдпункту шостого пункту 8 Порядку.

ухвдлили: рекомендувати держгеонадрам врахува,ги пропозицiт робtr.rот

групи щодо надання спецiальних дозволiв на користування надрами зl'i-lНо } lti-'lltvtl-

ктом шостим пункту 8 Порядку вiдповiдно до Перелiку.

Б.rажiвське ро-
довище
(в мехсах

Блажiвськоi i
Монастиреttькоi
складок l ярусу)

Назва
об'екту

Ви]l
користування

надрами

Корисна
KoIIaJlll I Ia

Налро-
користувач

Ns
зlп

Np

доз-
волу

flaTa
видачi

Красно-
сiлкiвське
родови ще

вилобуванllя гранlти.
мiгматити

7|7 2з-12.
l996

ПрАТ
"Старо-

костянти-
нiвський спе-
цiа-лiзований

кар'ср"

з.2.1

Перелiк



об,,tастьКорисна
копiulина

Назва об'сктуСуб'скт
господарювання

Вид
користування

надраN{и

J,ф з/п

Луганськапитнl
пiдземнi

води

Станично-
Луганська

дiлянка

КП "Попаснянсь-
кий районний

водоканал"

геологlчне
вивчення,

у т.ч.,ЩПР

3.3.1

свiтлiчанська
дiлянка

Луганськагеологlчне
вивчення,

у т,ч. /lПР

питнl
пiдземв i

води

з,з.2 КП "Попаснянсь-
кий районний

водоканал"

Занiвська лiлянкагеологlчне
вивчення,

у т.ч. [ПР

питнl
пiдземнi

води

J.J.J КП "Попаснянсь-
кий районний

водоканал"

питн1
пiдземнi

води

Петрiвська
лlJIянка

геоJIогlчне
вивчення,

у т.ч. !ПР

,. )-+ КП "Попаснянсь-
кий районний во-

доканал"

геологlч}tе
вивчення,

у т.ч. !ПР

питнl
пiдземнi

води

Чорнобаiвське
комунilльне

пiдприсмство
"Виробниче управ-

лiпня житлово-
комунa}льного
госпо:tарства"

3.3,5

дlлянка
Запорiзька
Камянсько-

.Щнiпровського
родовища

питнl
пiдземнi

води

КП "Тепловодока-
нал" Енергодарсь-
Koi MicbKoi ради

геологlчне
вивчення,

у т.ч..ЩПР

3.з.6

Черкаська
дiлянка

LIcpKacbKaгеологlчне
вивчення,

у т.ч. !ПР

питн!
пiдземнi

води

3.3.7 КП "Агроекосер-
Blc

Гончарiвське
роловище

(свер.л,,lовини

NоNч 3, 5. 7.9)

ви,uобування питнl
пiдземнi

води

з.з,8 Квартирно-
експлуатацiйний

вiдлiл MicTa Чернi
гiв

питнl
пiдземнi

води

волозабiр
пiдприсмства
(свердловини

N!N9 1-10)

Камiнь-Каширське
виробниче управ-
лiння житлово-
комунatльного
господарства

геологlчне
вивчення.

у т.ч. flПР

3.3. l0

)

дiлянка
Чорнобаiвського

родовища

lIроttозпrtii

lIa.la I ll
tta 5 poKiB

надати
rla 5 poKiB

JIчгаtlська llадатtl
на 5 poKiB

J'[уганська l la.l|i I lt

па 5 poKiB

Черкаська н a.,laTt,l

на ) poKl R

Запорiзька llадатl.i
на 5 poKiB

налати
па 5 poKiB

t{срнiгiвська ltалати
tra 20 poKiB

воrtинська llar"la-|'}l

Ila ) рокl R

СЛУХАЛИ:
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4. Iнформачiю в.о. начальника Управлiння дозвiльноТ та аукцiонноТ дiя.llыtос t,t

Талько В. В. щодо продовження строку дiТ спецiапьних дозволiв на користуваItllя
надрами вiдповiдно до пункту 14 Порялку.

Перелiк

flaTa
вида-

чi

С)б;ас,гь Гlропозrrrtii

XapKiBcbKa продовх(иlltl
строк ,,ll l

на f poкlIt

XapKiBcbKa продоl]7I(lI,1 ll
cTpoK.,tii
lla ) p()lilll

XapKiBcbKa про,цов)Ii11,I ll
строк ,,tiT

на 5 poKiB

Чернiвеrtька про.,lоR;4i}ll lI

строк - tii
tta 20 ptlltitl

Запорiзька ll ро,,t()l})lil l ll{

l cTD()li -,tIi

iнз 2(l ptrttitr

]

I

продов)(Il,rll,
строк ]tll

на 20 porciB

Назва
об'скту,

Вид
користування

надрами

Корисна
копi].-lина

Надро-
користувач

N9

зlл
Ns

спец.

доз-
волу

газ природ-
ний. нафта,
конденсат

комсомольська
площа

геологrчне
вивчення,

у т.ч..ЩПР

l7,|2
2014

АТ "Укргаз-
видобування"

4.1 4620

Дачна плошlагаз природ-
ний. нафта,
коlIденса,г

46l9 1,7.12.
2014

АТ "Укргаз-
видобування"

4.2

г.в природ-
ний, нафта,
конденсат

lLIосейна
площа

геологrчне
вивчення,

у т.ч. ffПР

|7.|2
20|4

АТ "Укргаз-
видобування"

4.3 462l

питнl
пiдземнi

води

водозабiр
"Мага:lа"

Чернiвечьке
родовище

видобування29.0,7.

l999
КП "Чернiвцi

водокана"r"
4.4 l945

питнl
пiдземнi

воли

дlлянка
пологiвського

родовища
(свер2tловини
NsNs l,2,3,5,

6)

видобування4.5 2023 05.1 1.

l999
ПрАТ

"пологiвський
олiйно-

екстракuiйний
заводu

мелiтопольське
родовище

видобування питнl
пiдземнi

води

4.6 44з5 l6. l0.
200,|

КП "Водока-
нал" Мелiто-

польськоi
мiськоiiрали
Запорiзькоi

областi

Запорiзька

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Держгеонадрам врахувати прогlозицii Робо,lоj
групи щодо продовження строку дii спецiа,rьних дозволiв на користуlrанl]я Ha;,lpa\lll

згiдно з пунктомl4 Порядку вiдповiдно ло Перелiку.

.l-
геологiчне
вивчеЕня.

у т.ч. !ПР

-.-1-



полтавськадlлянка
KoTe.lteBcbKoгo

родовища
(свердловина

Nl 526г)

видобування питнl
пiдземнi

води

Комбiнат
комунальних
пiдприемств

3086 1 1.08.
200з

дlлянка
Черченського

родовища
(лжерела

JфN9 l,2,3)

MrHepaJlbHl
лiкувальнi

води

геологiчне
вивчення,

у т.ч. !ПР

20.05.
20l9

.Щочiрнс пiдп-
риемство

"Санаторiй
"Черче" Закри-
того акцiонер-
ного товарист-
ва лiкувально-

оздоровчих
закладiв проф-
спiлок УкраiЪи

"Укрпроф-
вниця

4.8 з579

лощинiвське
родовище

пlсковики,
алеврити,
аргiлiти

видобуванняМП "Форма"1032 1 1.08.
|997

4.10

газ природ-
ний, нафта,
конденсат,
газ, розчи-

нений у
нафтi, су-
путнi ком-
поненти

видобувмняпАт
"Укрнафта"

2l81 23.03.
2000

4 1l

Г;Iинсько-
розбишiвське

родовище (По-
гарщинське та
Чижiвське пiд-

нятгя)

г.в природ-
ний, кон-

денсат, на-

фта, газ,

розчинений
у нафтi,
супl,тtti

KoIlIIolloHTи

видобуванняпАт
"Укрнафта"

2|з9 21.02.
2000

4.|2

волозабiр rtiд-
при€мства

(свердловини
JфNс l,2.3.4.

6, 7, 8)

питнl
пiдземнi

води

геологiчне
вивчення,

у т.ч..ЩПР

4638 27 .0l.
20l 5

КП "Жилком-
cepBic"

Кирилiвськоi
селишноi ради
якимiвського

району
Запорiзькоi

областi

4.1з

Сокирницьке
родовище

(частина блоку
В-4, мiж 7 та 8

розрiзами)

видобування цео.,l1ти2ззб 20.12.
2000

тов
"Сокирничький

цеолiтовий
завод"

4.|4

7

лиманське
ро,Ilовише

(Jlиманське i

Захiдно-
лиманське
склепiння)

I Bat ltl -

Фраltкiвська

Терно-
пljlbcbka

полтавська

По"rтавська.
Сl uс ькл

Запорiзька

ПРОЛОВЖlIТll1

строк .]ll l i

на 20 poKiB 
]

Il pO"tOBiliи l ll
с,грок:tii
на 5 poKiB

проловж}l],}l
строк,,rii

на 20 poкiB

пРОJLов?t(*лIтl i

cTpoK:tii
на 20 poKiB

про,,lов]+ill l ll
cтpoK .tii

на 20 poкiR

про,]lовil(l I1,1l

cтpoK :tiT

на 5 poкiB

пpo.itoB)Kl,t,l l,t

c,t,ptlK . tiI
ttl 20 1ltl ttiB

Закарпатська

1



скопiiвське
родовище

тов "юссА" видобування гранlти4. l5 4l69

гlпси. ангl-
дрити

Схiдно-
михайлiвське
родовище. дi-
лянки Схiдна,
Стряпiвська.

[liвнiчна

02.09.
2004

тов,кнАуФ
ппс дон-

БАс"

видобування4.1б j402

булiвничтво
та експлуа-
тацiя пiдзе-
мних спо-

руд, не пов'-
язаних з ви-
добуван-ням

корисних
копалин

Терно-
пiльський
обласний

комунмьний
цеЕтр туризму,
красзнавства,
спорту та екс-
курсiй учнiвсь-

Koi молодi

1.17 4835

8

KipoBo-
градська

про;lоRжи] ill
cTpoK.itii i

на 20 ptlKiB

СЛУХАЛИ:
5. Iнформачiю в.о. начаJIьника Управлiння дозвiльноТ та аукцiонноТ дiялыtос,гi

талько В. В. щодо переоформлення спецiальних дозволiв на корисl,ування HaltpaNl11

вiдповiдно до пункту lб Порялку.

ухвдлили: рекомендувати держгеонадрам врахувати пропозицii робочоi

групи щодо переоформлення спецiальних дозволiв на користування надрами l}iJlllo-

вiдно до пункту 16 Порялку згiдно з Перелiком.

Перелiк

()б.-rас гь Ilро-

26.12.
2008

flaTa
вида-

чi

12.|2.
2012

печера
"Криштачева"

дiлянка "Неме-
нська l" [ллi-

нецького родо-
вища

f]oHeubKa

'Герно-

Ill"lbcbKa

PiBHeHcbKa

про"LоRrill I li
с,гlrок , tii

на l4 poKiB

про,:tоl]ih,ll lli
cTpoK.lii

на 20 poKill ]

l l(),tll I tl I

I lcl]c-
o(lo1lrt tt,1,1t

Illl. l ll. l0

Ilepe-
офорьtи,l tl

пrr. j tr. lб

Назва
об'cKтr,

Вид
користування

надрам и

Корисна
копа:IнIlа

N,
спец.
доз-
волу

Налро-
користувач

N9

зlп

Top(l родовище
"Кутянка -

Вiлiя"

02.0"l.
2003

тов вкФ
"Несподiваний

шанс"

видобування5.1 з0l7

питнl
пiдземнi

води

КП "Iллiнцi-
водоканазI"
Iллiнецькоi
MicbKoT рали

видобування5.2 5878 вittнипька

28.12.
2006

-- - --_]_-



вап!lяки Нiгинсько-
Вербечьке ро-
довиrце [[iB-

денrtа дiлянка

05.1 l.
|997

ПрАТ
"Подiльськi

Товтри"

5.з llзl

Схiдно-
михайлiвське
родовище.,цi-
лянки Cxiлlta.
Стряпiвська.

l liвнiчна

видобування гlпси,
ангiлрити

02.09.
2004

тов,кнАуФ
ппс дон-

БАс"

5.4 з402

о

хмелыtиtlьк п epLL
o(loprl lt ltl
ltll. l Il. ](l

.Щ,онеllька ltel]c-
офорпttt,t,t.t

ltll. l tI. lб

СЛУЬЛИ:
6. Iнформачiю в.о. нач€цьника Управлiння дозвiльноТ та аукцiонноi lliялЬноСl'i

талько В.в. щодо внесення змiн до спецiальних дозволiв на користування llaltpa\tll

вiдповiдно до пункту l 7 Порялку.

ухвдлили: рекомендувати врахувати пропозицii Робочоi групи щоло Btlcccll-

ня змiН до спецiальНих дозволiВ на користування надрами вiдповiдно до ll1,HKl,r l7

Порялку, згiдно з Перелiком:

Перелiк

об.rас,гь llpll-
lI()зltlIll

[вано-
Франкiвська

внести
змiни l

пп. б п. l7i

fiнiпро-
петровська

l}llec1,1l

зrtitl tt

tlll, б lt. l7

/{нiпро-
пстровська

l}HecTlt

з1\IlIlи

пп. 2 гr. l7

Житоrtирська RIIес,гlt

зtrt iI l и

ttп. 4 ll. l7

BHec,I-lt

зiлtitltt

пп. "1 rr. l 7

Назва об'сктуКорисна
копаIина

Вид
користування

надрами

Налро-
користувач

доз-

Ns
пец видачl

.Щатаjф

з/п

Пече-
нiжинське
родовище

счглинкивидобуванняФОП Чукур
м. м,

з592 29.12.
2004

6.1

поJIе шахти
iM. B.l. Ленiна
(TepHiBcbKa)

зtlлlзнl

руди
видобування2556 пАт

"Криво-
рiзький

залiзорулний
комбiнат"

l2.10
200l

6.2

ToKiBcbKe

родовище
Пiвденно-

захiдна час-
тина дiлянки

"Водопад"

гранlтивидобуванняj0,l2.
20l з

тов "вкп
"Гранум "

6.3 5894

василiвське
роловице

граlllтивилобуванняТоВ "Лавi-
ком"

25з7 2l .09.
200l

6.4

жежелiвське
р(),]tовиlltе.

ПiB.,teHlra.ti-
ляtlка Жеже-
лiвського ро-

каолl}i
первинний
(супутнi -

суглинки,
глини)

видобуваннятов
"Жежелiвсь-
кий каолiн"

4888 03.02.
2009

6.5 вiнницька

видобування



-loBlIIlta

лiлянка "Бе-

риславський
машино-
булiвний

завод" Берис-
лавського
родовища

(сверд,lовиltи
NsNs 2-'l83,

2_1 81)

геоJlогlчне
чення наф-

ентрально

газо}lосних

видобування
до

Пiвденно-
зiнькiвська

площа

питнl
пiдземнi

води

газ сланце-
вих товщ,

газ природ-
ний. кон-

денсат. газ

асейново
типу

надр, у тому
числi

дослiдно-
промислова

розробка
родовищ, з

подальшим

(промислова

розробка

идобуванням
нафти, газу

ТоВ "Епiвал
Енерлжи"

ГIрАТ "Бери-
славський
машино-

булiвний за-
вод"

4842

5744

22.08.
2017

22.0з.
2013

6,6

6.7

Мелi-
топольське
родовище

питнl
пiдземнi

води

видобуваннякп
"Водоканал"
мелiтополь-
cbkoi Micbkoi

ради Запорi-
зькоi областi

44з5 16.10.
2007

6.8

дlлянка
"Неменська l "

Iл.,liнеttького

роJlовиtца

питнl
пiдзеплнi

водt,l

видобуванняКП "Iллiнцi-
водоканал"
Iллiнецькоi
MicbKoi рали

5 878 |2.|2.
20|2

6.9

полтавськадlлянка
котелевсько-
го родовища
(свердловина

| лъ szo.)

питнl
пiдземнi

води

видобуваннякомбiнат ко-
мунальних

пiдприемств

3086 1 1.08.
200з

6.10

габро,
габро-

лабралорит

видобування|9.12.
200з

6.1 1 331 5

l l lc lill

тов
"ддажiо"

тов
"Кар'ер
основа"

6.12 J з442

l0

29.09.
2004

Пiвнiчно-
Слобiдське
родовиtце

оспов'яIrське
роловище
дiлянки
NsNs 1,2

По.,lтавська

Херсонська

Запорiзька

I]itttrIlttt,Ka

Житомирська

м. XapKiB

l]tlccTlt
зплitl и

пп.2.,1
rr. l7

Bll ес,ги

змittлt
пп. 2.4

rl. l7

l]HccTI,t

зrl irl lt

lttl. 2.6
rr. l7

BtlccTli
змiни

пrl. 2. 4

rr. l7

BlIecTll
змiни

пп. ].3
rl. l7

RllccTt1
]i\llHll

ttll. .l lt. l7

-Г о,о"r,,
l ,"inu
l rtrr. -1.6

_ ll,Lz

видобування

---,т_--

]



Iванцiвське
родовище

видобування тугоплавкl
глини

тов
"Русинiя"

6.13 4876

питнl та
технiчнi
пiдземнi

води

дiлянка-I
(сверл,rовина

Nэl)
родовища

"Тарапулька".
дiлянка-l

(свердловини
JфNр З007/l,

з007/2),
;tiлянка-II

(сверл,rовини
Nl)Nq 427ll4.

427l16)

родовища
"Ллtва ие"

видобуванняПрАТ
"полтавський
турбомеханi
чний завод"

55з 8 25.04.
20l2

6. l4

Савранське
родови tlle
дiлянка
Пiвнiчна

гранlтивидобуваннятов
"Чарнокiт"

6.1 5 з55l 09.12.
2004

Лощинiвське
родовиlце

пlсковики,
алеврити,
аргiлiти

видобуванняl1.08.
l997

МП "Форма"6. 16 l032

BiHHHttbKaПисарiвське
родовиtце
дiлянка

"Червоний
берег- l "

пlcKoBIlK1,Iвидобування07,09.
20|2

тов
"lliвдень"

6.17 5635

IOpiiBcbKe

родови ще
газ природ-
ний, кон-
денсат,

нафтц газ,

Розчинений
у нафтi,
супутнi

омпоненти
г,

видобування2727 06.06,
2002

пАт
"Укрнафта"

6. l8

решетнякiв-
ське родови-

видобування газ природ-
ний. кон-

пАт
"Укрнафта"

6.19 524з

l1

Закарпатська

I Iолтавська

KipoBo-
градська

Тернопiльська

flнiпро-
петровська

BIlecTli
з;rt iH lt

пп. 4 п. l7

BHec,1-1l

зпl iH и
пп. 2. ]]. 4

п. 17

внес,ги
змiни

пп. 4 tt. l7

BIIecl,tl
зrл it t tt

tltl. j. J
п. 17

внL,с,ги

зtrл it t и

пп. 2 lr. l7

пп.2,4.6]
п. 17 i

I]}lcc гll
зllitttt

полтавська вIIсс lll
зrtitltl

28.0l.
2009

14.12.
20l 0

-т



щеденсат,
нафта, газ,

чинении
у нафтi,
супутнi
\l l IoНeH ги

лиманське
родовище

(Лиманське i
Захiдно-

лиманське
склепiння)

газ природ-
ний, конден
сат, нафта,

газ, розчине
нии у ЕаФтl

lсуп}"Iнl 
ком

| поненти

видобуванняпАт
"Укрнафта"

2l8l 2з.Oз.
2000

6.20

гarз природ-
ний, кон-
денсат.

нафта, газ,

розчинений
у нафтi.
суп}тнl

1.oMnon"rr"

Глинсько-
розбишiвське

родовище
(Погар-

щинське ,га

чижiвське
пiднятгя)

видобуванпя21.02,
2000

пАт
"Укрнафта"

6.2| 2l з9

Глухiвсцьке
родовище

дiлянка N 2
(блоки ХХ-В,

)cxI-B,
ххII _ в)

каолlн пер-
винний

видобування17.12,
2002

тов,Акв
YKpaIHcbKe
каолiнове

товариство"

6.22 2868

I lинязевиttь-
Ke-lI ролови-
rце Пiвrriчtrа

лiлянка

граIIlт1.1,

габро, ано-

ртозит,
монцонiти,
супутнi -

пiски

видобуванняПрАТ
"Пинязевий-
uький кар'ср"

бlзб l5.07.
20|6

ХмельнlлцькаНiгинсько-
Вербечьке
родовище

Пiвденна дi-
лянка

ваIIняк1.1видобуванняПрАТ
"подiльськi

Товтри"

llзl 05.1l,
1997

6.24

I0piiBcbKe
рдови lIte

габровидобування22.03.
2006

ПрАТ "IBaH"6.25 3825

поле шахти
"Бiлозерська"

вугlлля
кам'яне.

супутнi: газ
(метан)

видобування21.0l.
2009

T,I[B "Шахта
Бiлозерська"

6.26 485 5

|2

полтавська

полтавська.
Сумська

вiнниttька

Житомирська

Житомирська

пrr. 2. 4. б
rr. l7

IllIecT}I

змiни
пп.2, 4. 6

п. 17

l]l lести
зпl iH t.t

пп.2.6
п. l7

I}IIecTll
'зм ill t,t

rrп.4 п. 17

l}llec,l,и
.lзмlни 

l

пп. 4 гr. l7]

lJHecT11

змiни
пп. 4 п. l7

l}ItecT}i
,]l\tl ни

llп. 4 rr. l7

внести
зллiнлt

rt tt. б п. l7

.Г{онешька

6.2э



вугlльних
родовищ,
дренажнi
води; гер-

манiй

поле шахти
"FloBo-

донецька"

вупJrля
кам'яне,

супугнi: газ
(метан)

вугiльних
родовищ,
дренажнi
води; гер-

манiй

видобування11.07.
2003

тов,дтЕк
.Щобропiлля-

вугiлля"

зOз86.27

смолiнське
родовище

lllcKliвидобування.ЩП "Схiлний
гiрничо-
збагачу-

вальний ком-
бiнат"

2245 08.09.
2000

6.28 KipoBo-
градська

KipoBo-
градська

скопiiвське
родовище

гранlтивидобування28.|2.
2006

тов
"юссА"

6.29 .l l69

Схiдно-
михайлiвське

родовище.
дiлянки Схiд-
на, Стряпiвсь-
ка. Пiвнiчна

гl пси -

ангiдрити
видобування02.09.

2004
тов

,кнАуФ
ппс дон_

БАс"

6.30 э402

Андрiiвське
родовище

анортозитивидобуваннятов вкФ
"Камiння

Елен"

57з7 07.0з.
20l 3

6.з l

Родовице
"Ефект"

питнl
пiдзеплнi

води

видобуванняПрАТ
"Ефект"

480l 03. l2.
2008

6,з2

маславське 1

родовище
I{сttтра.tыtо-
Kpl,KiBcbKa

лiлянка

гранlтивидобуванняТОВ "Т.Щ Ко-
мета"

6300 03. l2.
20l 8

6.з j

lj

.ЩoHeubKa

Донецька

вttести
змittlл

пп. 2. -l

rr. l7

-lltHec1-1l

змiнlt
пп. 4 rr. l7

Rнести
зtпtiнп

пп. 4 lr. 17

в}lес,гI,|

змiни
ttп. J.4

п. 17

Житоrtирська

XapKiBcbKa

Житомирська

ltl{ecl,tl

змittи j

пп. lIl. l/

BHecT}I

зл,t it t l.t

пп. 2 rl. l7

ltнести
змiнlл

пtl. б tt. l7



1_+

7. Iнформачiю директора .Ц,епартаменту державного геологiчного кон,гро.tlю l'otl-
чаренка В. В. щодо зупинення дii та анулювання спецiальних дозволiв на корисl,уl]аll-
ня надрами.

7.1. Iнформацiю директора Департаменry державного геологiчного KoHTpoJIl()

Гончаренка В. В. щодо зупинення дii спецiальних дозволiв на користуваIlня надрами.
ПРОПОЗИЦII: рекомендувати .Щержгеонадрам врахувати пропозиrrii Робо,lоi

групи, вiдповiдно до перелiку
Перелiк

Пi,цсl,ава Прtrl ttlзtt-
lli l

аlьних до-
зволiв на

користувап-
ня }lадрамил

затверлже-
ним пос,га-

HoBolo
КМУ вiд

зOл05.20l l
м бl5

згiдrIо з llo- 
|

рялком на- 
]

дання спецi-|

8 9
-Lа) експлуатаuiя

lIiдпункти l.
4, б пуIlкту
2. Зl,пини
дlю l,озl]о-q\

IIi,,tll1,rrK гrr I.
_l пчнкту 22. l

пЙниrЙ лi,|

ЗупиlIи гtr

дiю дозвtl-
jI},.

Надатн З()

K.L'Ie}l.,tilp-

них днiв lta

ус),нсllllя
поруu]еll ь

Зупиtttл,t tt

дiю лозво-
л},,

Надаr,и _'j t)

KaJ,!eHjlap-

них;lнiв lta
ycyнellllrl
пopyIlleIlb

спецiальнi
дозволи на
користуван-
ня надрами

Е1

о-FU

Назва

родовищa'
корисяа

копttлина"
мiсцезнаход

ження
(область)

код згiдгtо з

сдрпоу.
власник спецiмь-
ного дозволу на
користування

надрalми

Порушення
вимог

законодавства
Украiни

z
z

2о

F
a)

сбd
Ф

F
(ý
,.{

l ), J .+ 5 6 7

Статгi 24, 5l
Кодексу Украiни
про надра; стаття
3 Закону Украiни

кПро orriHKy
впливу на до-
вкiлля>; абзаш

третiй cTaTTi l l
Закону Украiни
кПро ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi
лiяльнос,гi>

l006 29.07.
|997

До
29.0,7.
20з7

Баницьке
дiлянки Пiв-
нiчно-схiдн

Пiвденна
пiсковик

кварцитовид-
ний Сумська

14015554 товА_
риство з оБ_

МЕЖЕНОЮВIД-
ПОВIДАЛЬНIС_
ТЮ КГЛУХIВСЬ-

киЙ кАр€р
КВАРЦИТIВ)

2 1]55 27.02
l998

з8 Веренчансь-

Чернiвецька
ке гlпс

538з282 пуБЛl_
ЧНЕ АКЦIОНЕ-
РНЕТОВАРИС-
тво,костри-

жIвськиЙ
КОМБIНАТ БУ_
дtвF]льних

МАТЕРIАЛIВ"

CTaTTi l8. l9. 24
Кодексу УкраТни
про надра: стаття

24 Гiрничого
закону Украiни:

абзаu третiй стат-
тi l l Законl,Ук-
раТttи кПро осно-
BHi засади держа-

вного нагляду
KotI Io

дозво-л},

l



.Що

20.04
2038

.Щубрiвське
суглинок
львiвська

357l2б88 товА-
риство з оБ_

МЕЖЕНОЮВIД_
ПОВIДАЛЬНIС-
ТЮ КСАМБIРСЬ-
КИЙ ЗАВОД БУ_
дlвЕльноi кЕ-

РАМIкИ)

Статгi 19, 24, 53
Кодексу Украiни
про надра; абзач
третiй cTaTTi l l
Закону УкраТни
кПро ocHoBHi

засади державно-
го нагляду ( коrt,г-

ролю) у сферi
господарськоI
дiя.rьностi>

J l428 08.06.
l 198

292з85 вIдкритЦ
АКЦIОНЕРНЕ 

]

ТОВАРИСТВО
"ГНIВАНСЬКИЙ

кАр,ер"

CTaTTi 24, 53
Кодексу Украiни
про надра] абзац
третiй cTaTri l l
3акоuу Украittи
кПро ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськот
дiяльнос,гill

_+ l 69l 08. l2.
l998

20 Соломирське
мiгматит

вiнницька

CTaTTi 24. 28
Кодексу Украiни
про надра; стаття
l1 Закону У Kpai-
ни кПро ocltoBHi
засади лержавно-
го наrтяду (KottT-

ролю) у сферi
господарськоТ
дiяльностi>

22.0з.
2000

з0 милятинське
фосфорити
PiBHeHcbKa

233026l4 при_
ВАТНЕ АКЦIО_

НЕРНЕ ТОВАРИ_
ство,зАхIд_

HoyKPAiHcbKA
ГIРНИЧА КОМ-

пАнIя"

5 2|57

l531l7
АКЦIОНЕРНЕ
товАрис]l,во
к!ЕРЖАВНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
кЧоРНоМоР-
нАФтогАз"

CTaTTi 24. 28
Колексу Украiни

про lIацра

6 2з78 l2.08.
2003

Е{

с.q)

9a
о

с-

одеське газ
приролний

Шельф
Чорного моря

сферi госпо;tар-
cbкol дlяльнос,гl)

4 пl,нкц,2
},пин итlt J.

j{озво.qу

Пiлпункти l .

4 пl,нкт1,

Пiдпункти l.
4 пункту 22.

упинити дl
:tоз Bo"l \

Пiдпункти l .

Зуrlини гtt i

дiю дозво- ,

л\'.
Ha:taтrr j()

калеI I,]laI]-

ttих дItiв llltI
ycyItollllrl
tlop\ Il lcI I l,

l]r,пtIlttlItt
_1j11l .,цr ttlrl-

.l) .

Ila.,ta l It ](l
Kit_lcl l, liil]

Hltx,ttIitl ttlt

} с) I lc ll Ilя

ll()p\ IllcllL

[}tlec llt
зttitll,t .,ttl

наказr, lti. t

l1.01.20l7
Nц5 в

час-t,tt t ti

доIlоllIlсll-
ня tt i.,tc t ttB

зупиllеl l llя
Ilа;rати l5
Kiljlcll.,tap-
них jцtiB tl

):счlIеllllя

,lii. Kl t trt l, tr.
вс l aI l()lJ. lcll\
t lltltitзtlrt tl i. t

|9.0,,l.]()l7
N,,l 76. r,,
()l.()5.]() ](l

2.I
iKt

l

упинити д1

дозво-,I\

ll() l)\ ll!c lIl,

Пiдпунк,г l Bi:rlcprlirrr -

пl,rrкт1 22

Ic

. I Ba,I,I,i ,,tа,г\

упинити дllq ,]\ 
t lll l lсllliя

дозволу

15

,9



Статгi l 8, 24, 5l.
53_ Кодексу Укра-

lни про надра;
абзац третiй стат-
Ti ll Закону Ук-
раТни <Про осно-
BHi засади держа-

ВIIОГО IIаГЛЯЛУ
(контролrо) у

сферi госполар-
ськоi дiяльностi>

.Щовжокське
вапняк

Вiнниця

20096605 товА_
риство з оБ_

МЕЖЕНОЮ ВIД-
ПОВIДАJIЬНIС-
тю IM. мIчурl_

нА

7 2476 30.05
200l

До
з0.05.
20з5

Статгi 24,5l,53
Колексу Украiни
про надра; абзач
третiй статгi l l
Закону УкраТrtи
кПро ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi
:tiя-rьносr,i>

Букинське
.Щiлянка

кПiвнiчна>
габро-

лабралорит

з06,72960
вироБничо_
КОМЕРЦЙНЕ

пlдприсмство
кПоЛIС> У ФоР-
MI ТОВАРИСТ_
вА з оБмЕжЕ-
НОЮ ВIДПОВI-
ДАЛЬНIСТЮ

23.1l.
200l

До
2з.||,
203l

8 2586

Статгi l 8. 24
Кодексу Украiни
про надра; с,га,гтя

93 Водного Ко-
дексу УкраТни:

абзаu третiй с,гат

Ti ll Закону Ук-
раiни кПро octto-
BHi засали держа-

вного нагляду
(контролlо) у

сферi госполар-
cbkoi дiяльностi>

2|49,7lз4
привАтнЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

,орлАн,

дiлянка
"Ка.пiпсо"
родовища
"Ка:liпсо"

(св. Nэ 4l49-
) MiHepa,rbHi
природнi

столовr води
м. КиiЪ

2715 06.06
2002

До
06.06.
20з,7

9

Статгi 24. 5 l
Кодексу Украiни
про налра; абзаш
,гретiй статгi l l
Закону Украiни
кПро ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi
дiяльнос,r,i>

з046з75з товА_
риство з оБ_

МЕЖЕНОЮ ВIД-
повlдАльнIс-

тю "во-
линьвАпно,

29.10.
2002

|7 Пожаркiвське
крейла

волинська

l0, 281 3

lб

Пiлпункти l.
4 пунк,гу 22.
чпини1,1л -,tl

дозво-l\

Пiдпункти l.
4 пунк,гу 22.

пинити дi
дозво,JI),

Зупини,гlл 
|

дiю лозво- i

л),.

Ha:raтrr.]()
Kane[IJa[-)-

н их jlH iB lllt

усунеIIllя ]

llopytllcI ll, l

Зупинш,t,Il

лiю лозво-
лу,

Hа;tar,и ]0
K&:1clI.,lap-

п!lх дlIlв lIa

усунеIllIя
пор\,lIlеlll,

Пiдпунк ги l .

4 пунк,гу 22.

упини,l,и JtlIo

дозRол),

Пiдпl,нк,ги l.
пункту 2

пинити л
дозвоjl\,

)

На,tа,t,и
,гермilr ltlt
чсчнеIlIlя
пop),lrlelIb

Jo
01.0].202()

Bttcc tll
зttiltlt .lt,

tlaKa-rr Bi. t

]1.0I.]()ll
Nl 5 в ,rac,

глrtti -,totttltl-
BlleIlIlя
Iti-,tc t ав

j\ ll ll llсlIllя
I la;tar rr ](.t

lii1-1cll. lllI)
Hltx.,lllill llit

},с} нсIlllя

"+

ird

l l() \ tI lcll ь



CTaTTi 18,24
Колексу УкраТни
про надра; абзац
третiЙ cTaTTi l l
Закону Украiни
кПро ocHoBHi

засади держаl]t|о-
го наIтяду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi
дiяльностi>

зl962765 при-
ВАТНЕ АКЦIО-

НЕРЕ ТОВАРИС_
ТВО кКоРНИН-
СЬКИЙ КАР,СР

кЛЕОПАРД>

l2.05.
2003

До
l5.12.
20зб

Корнинське
пiвнiчна та
Корнинська

дiлянки
гранiт

итоN{ирсь

l1. 2992

Статгi 24. 28
Кодексу Украiни

про надра

l53ll7АкцIонЕ-
РНЕ ТОВАРИСТ-
ВО кДЕРЖАВНЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
кЧ()РНоМоР-
нАФтогАз"

20 Штормове
г:}з

природний
Шельф

Чорного моря

з29з 09.12.
200з

|2.

Статгя 24 Кодек
су Украiни про
Ha;lpa; абзач

четвертий cтaTTi
l 1 Закону YKpai-
ни кПро ocHoBHi
засади державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi

|госполарськоI
| дlяльностl)

32506704 
,говА_

риство з оБ-
мЕжЕною вlд-
повlдАльнIс_
ТЮ КШРАМКIВ-
СЬКИЙ ЦЕГЕЛЬ-

ниЙ зАвод)

27.07
2004

!о
27.0,7.
20зб

Шрамкiвське
суглинок
Черкаська

l3. ]363

Стаття 24 Кодек-
су УкраiЪи про
rrадра: пункт 25
Положення lrpo
порядок прове-

дення державноi
експертизи та
оцiнки запасiв
корисних копа-
лин, затвердже-
ного постановою

КМУ вiд
22.12.1994

Ns 865; абзац
третiй статгi l l
Закону УкраТни
<Про ocHoBHi

засади лержавно-
го Hal, (конт-

327з756з товА_
риство з оБ_

мЕжЕноlо вIд_
повlдАльнIс_
тю,кАрпАти-

2003"

3548 До
09.12.
20з4

гчсятинське

Закарпатська
пlсок

1,+,

17

Пiдпункти l .

4 пувк,гу 22.

упинити лi
дозволу

Пiдпунк,г l
пункту 22.

упинити лi
дозволу

Пiлпунк,ги l .

4 пунк,гу 22.

Вllсс,грt
змiнl,t,,lo

наказl,tзi.,t
28.0j.]0l 7

Nц l37 в

час-I tltt i

jlоIlовllсI{tlя
tlijlc rав

з\,1lинс}l ня.
l]a:tal rr j (_l

KаJleH,,tap-

ttltx .;ttriB tl lt

),cyIlcI l llя
l l() \ lllclIb

Bi.lTeplrill1,
ва1 }l jta l )

зуп[lllсI I ltя

дii дозво;l},
гаl l()l}]Ici l\

]Haкa,]oNl l.} ljt

Itч.о+.ztltz
Nл l 7(l. ,lKl

01.05.2020 i

зl,ttlllttt llt
.,lito .,t,.l l tltl -

.l\ ,

lIa-talIr _]tt

li:L]cll,llll-)
ttltx.,tlliB t; it

} c},ll cll lIя

llOl]) lllc1] l,

i}i. п cprr i,,. -

Ba],Il . tiL l\
,]),Il li llc ll lt }t

. tiT .,Kl tlKr_;r .

Bcl,al] ()lt.le It\

I laliil,t()\l

.Ile1l;,Kt c,l-
tta. t 1-1 

tl i. t

l l .() l ,]()] '
_М, 5. , ttr

0I .0].]()]il

упиниl,и дlI(l

llозвоJlу

lliдпl,нкти l.
-1 пl,нк,r,1,22.

упини,l,и дll
дозво-,I} 1

09.1 2.

2001



ролю) у сферi
господарськоi

дiяльностi>
з269448з

привАтнЕ
ПIДПРИСМСТВО

коМl'-МИР>

Ста,ггя 24 Кодек-
су Украiltи про
надра; статгя l l
Закону УкраiЪи
кПро ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi
дiяльностi>

l5. j846 06.06.

2006
До

06.06.

2036

.Щобринкiвсь-
ке

габро
Житомирська

22,1142,72пЕр-
ВОМАЙСЬКЕ

КОМУНАЛЬНЕ
ВИРОБНИЧЕ
УПРАВЛIНFUI
ВОДОПРОВIД-
но_кАнАлI_
ЗАЦIЙНОГО

ОСПОДАРСТВА

l6, з92| 2,7.06

2006
20 Сиваське

дiлянка
Сиваська

прiснi
пiдземнi води

XapKiBcbKa

Статгi 24,51,54
Колексу Украiни
про налра; пункт

25 llо.,lоження
про поряjlок

провелення дер-
жавноi експерти-
зи та оцlнки запа

clB корисних
копалин, затвер-

дженого постано
вою Кму вiд

22,|2.1994
Jф 865; абзац

третiй cTaTTi l l
Закону Украiни
кПро ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
госполарськоi
дiя;lьносr,i>
Сr,атгi 24.5l

Кодексу Украiни
про налра; абзац
третiй статгi l l
Закону Украiни
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi
лiяль-ностi>

04.10.
2006

20 Дебеславець-
ке

приролнi
IBaHo-

Франкiвська

38l2667l товА-
риство з оБ-

МЕЖЕНОЮ ВIД-
ПОВIДАЛЬНIС-
тIо "зАхIдгА-

зIнвЕст"

|7. 4048

l8

Пiлпункти l. | Зупиlrи-l rr

4 пчнк,гr 22.

Пiдпункти l. Вi;ггсрlrilr1-
4 пункту 22. вати ,,la l \

зчпиrtити зvl]}llIcIlllл

лiю лозволу lдll дозltоjl\,

|вс,ганоliл]lсt l \

Haкa,]O\l |Jl]l

28,08,20l 7

Jф 377.,,Kl
01.05.2()_l()

упини,I,и дIю
дозволу

Пiлпу
4 пунк,гу 22:
абзач лругий
частини пер-
шоТ cтaTTi 26
Закоttl,Укра-

itrи < [ Ipo
нафту i газl>.

упини],и лl
дозволу

дlю.l1озR()-
jl).

Надаr,и I 5

KaJIelljlap-
них i'tпllt lla
YcYl{cl l l l,
пор\ l ltcl lL

Пu.,tir,,
TepпliH ttit

усунсIlIlя
пopylllclIl,

.1о

0l.()2.2()2()

]



24, пункт
частини перIIIоl
cTaTTi 26, cTarTi
40, 5l Колексу
Украfни про
надра; абзач

третiй cTaTTi l l
Закону Украiни
кПро ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (коп-
тролю) у сферi
господарськоi
дiяль-ностi>

з1,782з69
ТОВАРИСТВО З
оБмЕжЕ}{ою
вIдповlдАJIь_

нlс,гю
"тIоФАБ. лтд"

20 носачiвське
руди апатит-
iльменiтовi
Черкаська

l8 4з]5 20.08.
2007

таття 24 Кодек-
су УкраТни про
надраl стаття l l
Закону Украiни
кПро ocHoBHi

засади державпо-
го нагJlяду (конl.

ролrо) у сферi
госполарськоi

дiяльностi>

32962з68 товА_
риство з оБ-

МЕЖЕНОЮ ВIД-
ПОВIДАЛЬНIС-
ТЮ,IНТЕРОФIС

лIмIтЕд,

Колоколин-
ське гiпс

lBaHo-
Франкiвська

27.09
2007

l7l9 4з93

Стаття 24 Кодек-
су УкраiЪи про

налра; абзац
третiй статгi l l
Закону Украiни

<I-Ipo ocHoBHi
засади державно_
го нагляду (кон,г-

ролю) у сферi
господарськоI

.rllялЬностl))

244з29,74
пуБлIчнЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
кАРСЕЛоРМlТ-
ТАЛ КРИВИЙ

РIГ)

Рудник iM.
KipoBa, поле

шахти
iM. Артема

нкаNч l)
залiзнi рули
!нiпропет-

ровська

23.10.
2007

l420. 445l

32962368 товА_
риство з оБ_

МЕЖЕНОЮ ВIД_
ПОВIДАЛЬНIС_
ТЮ "IНТЕРОФIС

лIмIтЕд"

20 Погребисько-
Горолiвське,
пiсок, IBaHo-
Франкiвська

2l. 447з 29.1 0
2007

l9

Пiдпункти l,
4 пункr,у 22

упинити дl
дозвол}

гliдпункти l.
-+ пункту 22. 

I

пинити :ilý
дозвол}

Пiдпункr,и l .

4 пункт1, 22.

упинити,лi
дозволу

татr,я 24 Кодек- Пiдпу,rrк,ги l.

ЗупиItиr,lI ,

дiю лозвt,-
.lI},.

Надати j()

КаЛеrtЛаР, ,

них llHiB tlц
ycyHeIll l''
tlopYllIcH ь

BltecTlt
змillи ;ltl ,

ltаказ1, Bi. t

26.04.20l ti

Nu 14l в

час,l ll tl l

доlloBIle,lLя]
l ll,,lc,гill]

зчltинеtlня,'
[|аtати ]()
кацендар-

них дtIiв tla

усунL-IlIIя
ll () \ lIlclll,

l lадати
TepMiil tta

yc),llel lllя
llop),Itlcllb

"к)01.02.20]()

су Украiни про
надра; стаття l l
Закону Украiни
кПро ocHoBHi

засади державtIо-
го наг;tяду (KoHt

ролю) у сферi
господарськоi

дiяльностi>

4 пункту 22
иниl,и дlю

дозI]оjIу

[J HccTr I

зlriни,,ltr
наказу" Bi.,t

26.04.20ltt
Ng 14| ll
час,l-}l}ll

лоllовllсllllя
lt i,,rc гав

зчIl иltеtl I lя.

Ilа;tати ]()
Ka.,]eH-lap-

tl их ,,tI t iB t lit

ус},неllllя

}--

L l lop\ IlIc ll1,



244з29,74
пуБлIчнЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
,АрсЕлормIт_
ТАЛ КРИВИЙ

рIг"

,))
4494 08.1 l .

2007
l9 Лазурненське

(лiлянка Но-
во-

олексiiЪська)
питнi пiдзем-

Hi води
Херсонська

CTaTTi 19. 24. 56
Колексу УкраТни
про trалраl абзач
третiй cTarTi l l
Закону Украiни
кПро ocHoBHi

засади державно-
го наглялу (конт-

ролю) у ctPepi
господарськоi
дiяльнос,гi>

Кlтищен-
ське дiлян-
ки Захiдна,
Схiдна гра-
нiти, мiгма-
тити, гней-
си Жито-
мирська

4542 |7.|2.
2007

202з

Статгi 24. 28
Кодексу Украiни

про надра

10з3444 вlдкри_
ТЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"ОЗЕРЯНСЬКИЙ
КОМБIНАТ ЗА-
ЛIЗОБЕТОННИХ
гlдротЕхttIч-
них констру-

кцIЙ,

Озерянське
пlсковик

Житомирська

4545 |7,12.
2007

2024.

Статгi 24, 28
Кодексу YKpa'iiH и

про налра

l033444 вlдкри-
ТЕ ЛКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"озЕряtlськиЙ
КОМБIНАТ ЗА-

ЛIЗОБЕТОННИХ
ГIДРОТЕХНIЧ-
них констру_

кцIЙ"

1,1-12

2007
20 Озерянське,

дiлянка Np2
пlсок

Житомирська

25. 4546

CTaTri l8, 19. 24.

5l Колексу Укра-
iни про надраl

абзаu третiй стат-
Ti l l Закон1,
Украiни <I lpo
ocHoBHl засади
державного на-

гляду (контролю)

у сферi госtlо.лар-

20 OcoKopiBcbKe
дiлянки l , 2

вапняк
Херсонська

29l747 привАт-
НЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КАРСЕЛОРМIТ-

ТАЛ БЕРИСJlАВ)

-о. 4651 28.12.
2007

20

С,гаття 24 Кодек-
су Украiни про

надра; абзач
третiй cTaTTi l l
Закону Украiни
<Про ocHoBHi

засади державно-
го наглялу (конT -

ролю) у сферi
господарськоi

дiяльностil>

Пiлпункти l .

4 пункr,у 22.

упинит}1 лlю
дозволу

Пiдпункти l .

4 пункту 22.

HailaTtt
TepMitt на

усунсIlIlя
пор),llIеIIь

,:1,o

01.02.2020

BtlecTlt
змittи;tо

наказr,вi.,t
25.10.20l 6

Nц З73 в

час,гtt Hi

догlовllсI I l Iя

пi.,lс,гав
з\,l l }l l lcl l IIrl,

I {аlаr,и 30 i

KaJIetl цар- 1

них дt|lв lla 
l

усунеlrня |

l l() l]\ lllcllb
Iia,,ta,l lr

,rерпl 
it l rta

vcvl Iel l tl'l
пор) lllcIIb

_к)

0l.()].]()]()

Ila,,ta,r-lr

Tcpiltitt tta

чс)ll(jlll|я
пopyllleH ь

jlo
0l .02.2020

Пi.rпl,нк,r, l

пунк,гу 22.

упиниr,и jlito

дозвол),

упинити ]t

лозволу

Пiлпункт l
пункту 22.

lItIни lll ,lI

-lозво- l\

4 пr,нк,гr,2
упиниl,и:l

'1

11iлпун к,ги l.| Зl гtlrrlrr r ll

J

,),
.],ч

дlIо .,t(),}ll(),l\

\

"t(),]R()jI\
01.0].2020

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

}IдповIдАльнI(
тю

ryтищАнськи[
ГРАНIТНИЙ

кАР'еР)



cbкol дlяльнос,1,1)
CTaTTi 18,24,

пункт б частини
першоi cTaTTi 26
Колексу Украfни
про налра; абзаu
третiй cTaTTi l l
Закону Украiни
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сфсрi
господарськоi
дiяльносr,ilt

з2269842 то-
ВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповIдА-
льнlстю
кАРТIЛЬ>

05.02.
2009

20 малоосниць-
ке

базальт Во-
линська

27. 4897

CTaTTi l8, 24.
пункт б частltl|и
перrшоi cTaTTi 26
Кодексу УкраТни
про надра: абзаu
третiй статгi l l
Закону Украiни
кПро ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (коп,г-

ролю) у сферi
господарськоi

дiяльностi>

|зз4976,7 при-
ВАТНЕ АКЦIО-

НЕРНЕ ТОВАРИ_
СТВо кЛУЦЬ-
КАВТОДОР)

замостiвське
пiсок Волин-

ська

03.02.
20l0

1l28. 5l31

Стаття 24 Ко.rск-
су У краiни про
налра: ста гтя l l
Закону Украiни
кПро ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (кон,г-

ролю) ), сферi
госIIодарськоl
дiяльностi>l

5з94972 товА_
риство з оБ-

мЕжЕною вlд_
повIдАльнlс_
TIO КАГРОФIР-
МА коВоЧIВ-

НИк)

мелiтополь-
ське дiлянка
ТОА кАгро-
фiрма кОво-

чiвник>
питнi пiдзем-

Hi води
Запорiзька

24.02.
20l0

До
зl.l2
2020

29. 5 l_+9

CTaTTi 18.24
Кодексу Украiни
про надра; абзац
третiй cTaTTi l l
Закону УкраТltи
кПро ocrroBHi

засади державttо-
го нагляду (KotlT-

ролю) у сферi
госltоларськоi
jliял ьностi)

Валер'янiвсь-
ке 2 пiсок
волинська

2508з872 товА_
риство з оБ_

МЕЖЕНОЮ ВIД_
ПОВIДАЛЬНIС-
тю "сIАль,

527| 30. l2.
20l0

30.

21

Пiдпунк-ги l .

4 пункту 22.
чпи н и"I,и

.lозвоjl\

Пiдпункти l .

4 пункту" 22.

упиtlиl,и дI

,цозl]о:I!

Пiдпl,нкти l.
4 пункг1,22.

упинити дi
дозволу

Пiдпункти l .

4 пункту 22.

упини]v jll
дозволу

Зупи ltлггtl

дiю дозво-лу. 
l

Налаr,и 30 ;

KaJteHjlap-

них .ilнlB на i

усунсtIIlя i

пopylIleHb

Зупинlлти
дilо дозво-

л)'. l

}Iruta-rr,l З0 l

KaUIeH.lap-

rtих .:ttliB ttlt,

усунеllllя
поруtuснь i

131,1, 

" 
,r , ,,'. 

"
Jliю ]lo,ti]O- 1

])'. 
'

Налаrт З0 ;

калсн,,lар-
них днlв Ila,

},супсlt}lя
tlор},шеIlь

Вttсс-гlt
зьtirttt . tt,

пattlt,lr.llc-
p7lt I 

,c()l 
I il.,L ll

tt i_,l

l9.1].]()]S
Nr -ltJ9 lз

чltс t tttti

,,t()ll()l]t{cI l llr]

tti,lctatз,i.tя
}\ l l}| l{cl l llr.
l la. tit rtt ]tt
l(a- lel lJll|]-

tlltx.,tttiB ttlt

)с\ l lcl t llя
Il()р\ ll]eIi l,

12

-__Т__



Пiлпункти l.
4 пункту 22.

ltttttll t tl .ti

дозволу

С,гатгi 24. 45
Кодексу Укра'iни
про надра; абзац
третiй статгi l l
Закону Украiни
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi

дiяльностi>

з550522l 1,овА-
риство з оБ-

мЕжЕноIо вlд_
ПОВIДАЛЬНIС-
тю "зАхIднА
IНДУСТРIАЛЬ-
О-БУДIВЕЛЬН
компАнIя"

20 Мильчансь-
ке

крейда
PiBHeHcbKa

31. 5297 l3.0l.
20l l

05з90974
привАтнЕ

АкцlонЕрнв
ТОВАРИСТВО

"мАпо"

20
габро

PiBHeHcbKa

ронlсл5341 l3.0l .

20l l
32.

збl05529 1-овА-
риство з оБ_

МЕЖЕНОЮ ВIД
ПОВIДАЛЬНIС_

ТЮ "КОРОСТЕН
ськиЙ спЕц-

КАР'СР Nsl "

Статгя 24 Ko,reK-
су Украiни про
надра; стаття 1 l
Закону Украiни
<Про ocHoBHi

засади державно-
го наг-,Iяду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi
дiяльностi>

20 Борщiвське
гранiт

Житомирська

5775 29,04
201 j

JJ

l0з5822 товА-
риство з до_
дАтковою

ВIДПОВIДАЛЬ-
НIСТЮ (ПЕРЕ-
сувнА мЕхА-
нlзовАнА ко-
ЛоНА N9 98))

Стаття 24 Кодек-
су Украiни про

надра; стаття l l
Закону Укра'iни
<Про ocHoBHi

засали державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоТ

дiяльностi>

29. l0.
20l 3

20 Приморське
дiлянка Ns 2

пiсок
одеська

з4. 586з

Пiдпунк,ги l.
4 пункт1,22.

Стаття 24 Кодек-
су Украiни про

Ладижинське
с}тлинки

з56174|-1
ТОВАРИСТВО З

35. 5867 05.1 1 .

20l з
20

2?.

Ста ггя 24 Кодек-
су Украiни про

надра: стаття l l
Закону Украiни
кПро ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi
дiяльнос-гi>

l liдпунк,ги 1.

4 пчнктч 22.

упиниl,и дl
JIозволч

[1iлпункти l .

4 пl,нKтy 22.
ини,l,и.]llо

дозволу

lliдпункти l .

4 пункту 22.

упиниr,и лil
дозво,,lу

Зупиttи-гll
дiю лозвtl-

лу,.

Надаr,и j0
каJlенлар-

них днiв на

усунеIlllя
tlopylIIcHb

Внес глt

змiни.,tо
наказу,вi:t
l6.08.20l 6

N]55 в

час,t,иtti
jlo[toBlIcl l I L

II i.l(c,l,aB

зупиtlеtIIIя
Jti'i дtlзвtl:tr .

Гlа-цаl,п ]()
Ka,]Iell,,tap-

tlиx ,,tHilз tta

усчIiсIIlIя
IIopIlIlclIl,

Brl ccTl,t

зрtitttt,ltl
наказr,вi.-t
24.04.20l 8

N! l]] в

час гиtli
]доIIовllсlIllя

lI I.itc l,aI]

зупиIlеlI l l я

дlI дозв()]|\ .

НалаL,и З0 l

KaLlcll.,tap-
tlих jtt l itз tla

\,с\ IlclIllri
llo \ lllc ll l,
'Jvltltlttlгlt

, tittl .к,,ltl,,
.l) ,

| |tt.,ta l It _]()

KlL ]с lI. Iiil)
ttlrx.tttitl rllt

)c}lIclIll'l
ll()l]\ lllc I] l,

Bttcc tll
зrtitttt , ttl



ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIЛАЛЬ-

нIстю
(HoBlKoM

ГРУП)

Черкаська надра; стаття l l
Закону УкраIни
кПро ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоТ
дiяльностi>

CTaTTi l 8. 24. 40
Кодексу Украiни
про налра; абзач
третiй cTaTTi l l
Закону Украiни
кПро ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоl
дiяльнос,t,i>

маслятинськd

Тернопiльсь-
вапняк

ка

607з 04.08.
2015

20з6.

Статгi 24. ,10. 5 l
Колексу Украiни
про надра; абзац
третiй cTaTTi 1 1

Закону УкраiЪи
<Про ocHoBHi

засади держаRно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi
дiяльностi>

з5206806
товАрисl,во з
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬ-

нIстю
(ЕКо РЕСУРс)

l6.1 l
20lб

lj Сорочинське
пlсок

полтавська

бl5з

Статгя 24 Кодек
су Украittи про
ttадра; стаrтя l l
Закону УкраТни
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
госполарськоi
дiяльностi>

зеленецьке
MiHepa:tbHi-
лiкувально-
столовi води
Чернiвечька

30795974 товА-
риство з оБ-

мЕжЕною вlд-
ПОВIДАЛЬНIС-

ТЮ (ЗЕЛЕНЕЦЬ-
кЕ)

з8 28.04.
201'7

20

zJ

упинити jtl

.llозвол),

l Ii;tпl,н к ги

4 пункту 2
пинити дl
дозволу

l lirпl,нк,ги l.
4 пунк,гу 22.
чrtинrtr,и.,tirо

:lозво-,l\,

Itaкa,]\,Bl-,t

25. l 0.20l 6

Ns j7j в

час,гинi

доповпеtrllя1
п1.Itс,гав

з},tIи lletI ll я

rii лозво:l1 .

Нада,r и ]()
KaJleIl.rtap- i

.]
них лнlв llil 

J

усуllеIlня
_ц9руl!!9!lь
зvttlttrtt t tl ,

дitо.lозво-
]l)'. l

Налаr,и j0 i

I

KaJlell]lap- ]

них ,,tttiB Itll

УСУНеllIlЯ ]

пopyllIcllb

l la,,ta l и

TepitliH lta

чсчilсIIlIя
пор),шеllь

"tO01.02.]0]()

l.
2.

lliлпу,нкrtl l. зr tlиltlt I lt

4 пункту 22. i .liKr :tозво-

упиниl,и j

дозволу
.ц\.

[lа,ца,r tt j0
]калсllлар-

них .,lHiB lta

усуtlснtlя j

l
пор),llIеI I ь

Illo

L

7.1.1. Iнформацiю директора Департаменту державноI,о геологiчного KoIl'l'pOJlIo

Гончаренка В. В. щодо результатiВ проведених перевiрок спецiilльних До'JвоJIilJ lltI

користування надрами, наданих fIАТ <Укрнафто,
пропозицIi[: рекомендувати держгеонадрам врахувати пропозицii робочо,i

групи. вiдповiдно до перелiку

22633l3830 ФI_
ЗИЧНА ОСОБО-
пIдприемЕць
ФЕНДИЧ ВОЛО-
димир вАси_

льович

620l



спецiальнi
дозвоjlи на

истчванн
надрами

Пi.цстава
Згiдно По-

рядку надан-
ня сIIецiaць-
них дозволiв
на користч-
вання надра-
Ivlи.3а1,1]ер-

дженого
постаllовоIо
КМУ вiд

з0.05.20l l
N! бl5

Порушення вимог
законодавстваt

Украiни

код згiдно з

сдрпоу,
власник спецiаль-
ного дозволу lla
користування

надрalми,

:с
.'= it)

аа
F.ооо

(tt

с0

in
L-].

а.Fо

Назва

родовища,
корисна копа-

лина.
мiсцезнахо-

дження
(область)

1
1

l]) 6l 2 з 1

Пiдпункти
1,4 пункту
22: абзац

лруI,и й

час,гини
першоi

статгi 26
Закону
У краiни

кПро Hat}Ty
i газ>. Зу-
пинити дiю

дозво

i 24, 28 Коде
ксу Украiни про
алра; cTaTTi 20. 37
Закону Украiни

<Про нафту i газ>;

абзаш третiй cTaTTi
1 1 Закону Украiни
<Про ocHoBHi заса-

ди державного
нагля.tlу (контро-

лю) у сферi госпо-
дарськоi дiяльнос-

тЬ>

1з5390 пуБлIчн
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
кУКРНАФТА>ь

с'.1

Ф,

l-[

Пiвденно-
пасiвське
природний
нафта

Сумська

9l4 09.06
l997

Статгi 24,28,5l
Кодексу Украiни
про налра; ста,ггi
20. З7 Закону Ук-

Тrlи <Про на(l,г1, i

газ>; абзач третiй
cTaTTi l l Закоltч
УкраiЪи кПро
ocHoBHi заса.tlи

державного пагля-
ду (контролю) у

сферi господарсь-
koi дiяльностi>

природнии
нафта

Cl.IlrcbKa

AHacTaciBcbKe
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
(УКРНАФТА))

1з5з90 пуБл944 27.06.
l997

ь
оý
\о

Ё(\
E{

,)

1l

Перелiк

Пiлпункти
l,4 ltyttKTy
22,. абзац

др!,ги й
частини
першоi

статгi 26
Закону
Украiни

<Про lrафту
i газ>. Зу-
пинити дiю

.,( (),ll.}()_ l\

llрrlIlозlltlii

Ilадаr,и:tо:tа
,гкови ii гср-
lltiH lla 1,с1 -

нен llя lIOp) -

lllcнb j1()

01.0j.2020

Надати jto,.ta,

тковий,tе1l-
MiH на ус1 ,

нен tlя llO}]\ -

lпеIIь,rlo
01.0j.2020

9

експлуатацiя

7

1

I



Пiдпункти
l,4 пункту
22; абзач

лруги й

частиlIи
першоi

статгi 26
Закоltу
Украiни

<Про нафту
i газ>. Зу-
пинити.:llю

дозвол),

Статгi 24, 28. 5l
Кодексу Украiни
про ttадра; с,га,гтi

20, 37 Закону Ук-
ни <[Ipo нафту i

газ); абзац тетiй
cTaTTi l l Закону
УкраТни кПро
ocHoBHi заса*ци

державного нагля-
лу (контролю) у

сферi госполарсь-
Koi дiяльностi))

l35390 пуБлlч
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
кУКРНАФТА>

27.06.
199,|

ь
(t.l

ь
сч

Артюхiвське
природнии
нафта

Сумська

J 915

Статгi 24, 28. 5l
Кодексу Украiни
про надра; cTaTTi
20, 37 Закону Ук-
аiни <Про нафту i

газ>; абзач третiй
статгi l l Закоlr1,

Украiни K[lpo
ocHoBHi засади

державного нагля-
ду (контолю) у

сферi госполарсь-
коi,цiяльностi)

135390 пуБлlч
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
(УкРнАФтА)ь

о
с.1

Ё
с{

нафта
Cy,tllcbKa

Коржiвське
прIrр

4 946 27.06.
|99,7

Статгi 24, 28. 5l
Колексу Украiни
про надра; cTaTTi

20, 37 Закону Ук-
ни кПро нафту i

газ); абзац третiй
статгi l l ЗакоIrу
Украiни K[Ipo
ocHoBHi засади

державного нагля-
ду (контролю) у

сферi госпо:rарсь-
коТ i],iялыlос,гi)

lз5390 пуБJlIч
АкцIонЕр1,1Е
ТОВАРИСТВО
кУКРНАФТА>г-

ос]

ь
с.l

l-].

природний
нафта

CptcbKa

рибальське) 94,7 27.06
l997

Статгi 24, 28 Коде-
ксу Украiни про
адраl абзац Tpeтi
статгi l l Закону
Украiни кПро
oclloBHl засади

державного нагля-
ду (контролю) у

сферi госполарсь-
коТ .tiя-,tыIостi>

lз5390 пуБJtlч
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
кУКРНАФТА>

23.09.
l99,7

г-
ос!

dicl
о

L-].

Липоводо-
линське
природнии
нафта,

конденсат
Сумська

|074

25

Пiлпункти
1,4 пункту
22: абзац
другий
час,гин и

перtпоi
стат,ri 26
Закону

УкраТни
кПро нафту
i газ>. Зу-
пинити дiю

-'lO ]l}()_,I

ll lдllуllкти 
|

1,4 ttyHKTy
22; абзач
другий
частини
перrшоi

cTaTTi 26
Закоtrу.'

Украiни
кПро нафту
i газ>. Зу-
пинltти.]iю

.'lO,]I}o,l

Пiдпункти
l,4 пункту
22: абзац

лруI,ий
частини
першоi

статгi 26
Закону
Украiни

<Про Itафц,
i газ>. Зч-
пикити дiю

Надати jto,,ta-

тковийt ,гср-

MiH lta ус1,-
неtllIя пор),-

lшсIIь,'lt)
01.03.202()

Нtt-(а-l-и , Kl.,ta

тковии,гl"-р-

Mill tra vcr -

llelI tIя l lOp} -

Il.Icllb,lO
01.0].20]0

lIа,,tа,rи

дода,гковнii
,гермiн tta

усуненIIя
llорчшснь

,'l()

01.0j.20]()

I-Ia.rtaTlr

дола,гковl,tii
TepMiH lta

УСУНСII I IЯ

порушень
до

01.0з.2020

.,lO,]l]Ojl\

газ

газ

6.



11iдпункти
1.4 пункту
22: абзац
другий
частини
першоi

cTaTTi 26
Закоrtу

УкраТни
кПро наф,гу
i газ>. Зу-
пинити дlю

дозвол},

cTaTri 20, 36 Зако-
ну Украiни кПро

нафту i газ>; абзаш
,гретiй статri l l
Закопу Украiни

кПро ocHoBHi заса-

ди державвого
нагляду (контро-

лю) у сферi госпо-
дарськоi дiяльнос-

Ti>

Стаття 24 Кодексу
краIни про надра

Богданiвське
газ природний

нафта,
конденсат

Чернiгiвська

lз5з90 пуБлIчнЕ]
АкцtоIlЕрнЕ
ТОВАРИСТВО
(УКРнАФТА)

7 |622 2,7,|0.
l998

20

краiни про налра
статгi 20. 36 Зако-
ну Укра'lЪи (1-1po

нафr,у i газ>: абзаtl
,гретiй cтaTTi l l
Закоllу Украirrи

кПро ocHoBHi заса-

ди державного
нагJIяду (контро-

лкl) у сферi госпо-
дарськоi дiяльнос-

Tl))

Стаття 24 Колексу
АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО
(УкРНАФТА))

lз5390 пуБлI
природний
нафта

Чернiгiвська

Бережiвськеl70з 22.|2.
l998

208

Стаття 24 Кодексу
краТни про Ha:t

статгi 20, 36, 37
Закону Украiни

кПро нафту i газ>:

абзац третiй cTaT Ti
l l Закону Украiни
кПро ocHoBHi заса-

llи державного
нагляду (контро-

лю) у сферi госпо-
ларськоi дiяльнос-

Ti>

l35390 пуБлIчн
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
кУКРНАФТА>

конденсат,
нафта

Чернiгiвська

Перекопiвське
природний

l6.0з.
l999

2017,7з

CTaTTi 24. 5l Ko.re
ксу Украiни про
надра; cTaTTi 20,
З0. 36. 37 Закоllу

Украiiни кПро
нафту i газ>; абзац

трегiй cTaTTi l l
Закону Украiни

KI lpo ocHoBHi заса-

ди лержавного
нагляду (контро-

лю) у сферi госпо-
дарськоi дiяльнос-

Ti>

l35390 пуБлIчн
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
кУКРНАФТА>

26.04.
l999

20 Тростянечьке
аз приролний

кондеЕсат
Чернiгiвська

10 1858

26

l [адаr,t,t ,,Kl,,tlt,

ткови i; ,l ср^

MlH на tc) -

нення Ilop\ -

ше}tь,lк)
01.03.20]()

Пiдпункти
1,4 пункту
22: абзац
другий
частиплl
перtuоТ

cTaTTi 26
Закону

УкраТни
кПро наф,гу
i газ>. З1.
пинити -tiю

.lо,]Rо.l
Пiлtr.чнкти
1,4 пункту
22; абзач

другий
частини
перIUоi

статri 26
Закону
Украiпи

кПро нафту
i газ>. Зу-
пинити дiю

"к)з 
в(),l

Гli:пункr,п Ha.faTtt . Kl, tlt

1.4 пчll к,] \, TKOB[l Гл tc1l-

}llll lla \ с\ -

нення llop),-
шеtlь itO

0l .03.202()

Надати .,tcl.,ta,

тковилi,t,ср-
MlH на ),с\ -

нення пор\,-
шеlIь.,l(,}

01.0j.202(l

Надати.,tо,,tа-
тковий тер-
MiH на r cr,-

нення llol]\ -
шеttь ito

01.03-]()]()

22l абзац
другий
час,гини
перuIоi

cTaTTi 26
Закон1,
YKpail t и

кПро нафту
i газ>. lJl -

пинити ,,liю
дозволу

газ

9.



Пiдпункти
1,4 пункту
22: абзац
другий
частини
першоi

статгi 26
Закону
Украiни

кПро нафту
i газll. Зу-
пинити дiю

дозволу

Статгi 24.5l,53
Кодексу УкраiЪи
про надра; статгi
20, 37 Закону Ук-

раiЪи кПро нафту i
газ>; абзач третiй
статгi l l Закону
Украiни кПро
ocHoBHi засади

державного нагля-
ду (контролю) у

сферt господарсь-
Kol дlяльностl))

l35390 пуБJlIволошкiвське
приролний

конденсат
Сумська

l 859 26.04.
l999

l1

TaTTi 24, 53 Код
ксу Украiни про

налраl стаrтi 20. 37
Закону Украiпи

<Про нафту i газ>;

абзач третiй cTarтi
1 1 Закону Украiни
кПро ocHoBHi заса-

ди державноI,о
наглялу (контро-

лю) у сферi госпо-
дарськоi дiяльнос-

Ti>

l35390 пуБлIчн
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
кУКРНАФТА>

20 Скорохо-
дiвське
приролний

конденсат,
нафта

Чернiгiвська

12 20з l l1.1l.
1999

Стаття 24 Колексу
краТни про н

абзач третiй cTaTTi

l l Закону Украiltи
кПро ocHoBHi заса-

ди державного
нагляду (KorrTpo-

лю) у сферi госпо-
дарськоТ дiяльнос-

Ti>

l35390 пуБлIчн
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
кУКРНАФТА>

21.12
l999

20 рмолинцiвсь-
ке газ природ-
ий, конденса

Сумська

lз 2060

компанське
газ приролний,

конденсат,
нафта

CplcbKa

l4 2021.12.
l999

27

l35з90 пуБлIчн
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
(УкРнАФТА)

Пiдп}ъюи
1,4 пylrKTy
22,- абзач
лругий
частини
пeptttoT

cTaTTi 26
Закону
Украiп и

кПро наф,гу

i газ>. Зу-
пинити дiю

Наjtаr,и .1o.,ta-

TKoBllti,t,c;t-
MlH на \,с},

нення IIol]\ -

IlIeHb,llo
01.0j.20]0

Надати.ttl:tа
тковий гс;l-
MiH на r,cr -

неlIIlя l l()p) -

шень.,t()
01.0з.2020

HajlaTtt ]trl. tlt

тковий,lср^
MiH на r с1-
lIetI Ilя l lop\ -

II]eItb 
"t()01.03.2020

На_цати ]to,,ta,

тковиii l,e}-l-

MiH на 1,с1,-
нення llop) -

lцень.lо
01.0з.202()

Статгя 24 Ко:ексу
KpaTHlr про Halpa

абзач третiй стаrгi
l l Закону Украiни
кПро ocHoBHi заса-

ди державного
нагляду (KoH,l,po-

лю) у сферi госпо-
дарськоТ .цiяльнос-

Ti>

,lозвол
Пiдпункти
1,4 пункr,у"

22: абзач
.1ругиii
час-гин tl

перurоi
cTaTTi 26
Закоrr1,
Украiн и

кГlро rrафту
i газ>. Зу-

пинити дiю

Пiлпункти
1.4 п1,1tкту

22: абзац
другий
частини
nepttloi

cTaTTi 26
Закоll1

YKpaТrr и

кПро нафт1,
i газ>. Зу-
пинити -лiю

,,((),}в(),l

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
кУКРНАФТА>

l,аз
20

206l
, K),]B().I\



135390 пуБлlчнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
(УкРНАФТА)

20 Великобубнiв-
ське газ при-

ролний. кон-
ленсат, нафта

Сlмська

2088 24.|2.
1999

15 CTaTTi 24,5l Ко-
дексу Украiiни про
алра: cTaTTi 20. 37
Закону Украfни

кПро нафту i газ>;

абзац третiй cTaTTi

l l Закону Украiни
кПро ocHoBHi заса-

ди державного
нагляду (контро-

лю) у сферi госпо-
дарськоi дiяльнос-

Ti>

CTaTTi 24. 5l Ко-
лексу Украiни про
алра; cTaTTi 20. 37
Закону Украiни

<Про нафту i газ>;

абзац третiй cTaTTi

l l Закону Украiни
кПро ocHoBtti заса-

ди державного
нагляду (контро-

лю) у сферi госпо-
дарськоl дlяльнос_

Tl))

l35390 пуБJlIчн
АКЦIОНЕРIlЕ
ТОВАРИСТВО
кУКРНАФТА>

Пiвнiчно-
Ярошiвське

природний
нафта

Чернiгiвська

2089 2024.12
1999

16

CTaTTi 24. 5l Ко-
лексу Украiни про
нмра; статгi 20,

36, 37 Закону Ук-
раiни кПро нафту i
газ>; абзач третiй
статгi l l Закону
Украiни кПро
ocI|oBHl засаJIи

державного нагля-
лу (контро:tю) у,

сферi господарсь-
коТ дiяльностi>

135390 пуБлlчн
АКЦIОНЕРIlЕ
ТОВАРИСТВО
кУКРНАФТА>

Ярошiвське
приролний
нафта

Черяiгiвська

2090 24.12.
1999

20|7

Статгi 24, 5l, 53

Ко-дексу Украiни
про надра; cTaTTi

20. 37 Закону Ук-
раiни <Про наф,гу i
газ>; абзаrt ,гретiй

cTaTTi l l Закону
Украiни <Про
octroBHi засади

лержавного нагля-
лу (контро.rю) у

сфсрi госполарсь-
koi дiялыtостi>

135390 пуБлIчн
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
кУКРНАФТА>

24.12
l999

20 Схiдно-
рогинцiвське

природний
нафта

Сумська

l8 209l

28

Пiлпункги
1,4 пункту
22: абзап

!tругий
частини
першоi

статгi 26
Закону
Украiни

кПро наф,гу,

i газ>. Зу-
пинити дiю

.,к)зRо- 1

Надати Jlo;la-
тковий r,ep-
MiH на 1,cl,,
Helt ня I lор\ -

шс}Iь.,tо
0l .0з.202t,

Налати,,to.,ta
тковиii,t,с1-1-

MiH на 1,с1 -

нення llopy-
шень,цо

01.03.202t)

Надати ,,ttl. ta

ткови ii l с|]-
MiH на vc1 -

ненпя пор) -

Il-tellb -,tt)

0l .0з.]0]()

Ha]aтtr ;to.,tlt,

ткови й r,cp-

MlH на \,с\,-
нення llop) -

lllclIb ,,to

0l .0з.202()

Пi,цlrункти
l. ,l пуtlкту
22: абзац

другий
частинI.1

першоi
cTaTTi 26
Закоttч
У краiн и

кПро нафту
i газ>. Зу-
пинити дiю

,,l()зво.l

Пiдп}rrкти
l, 4 пу,нкl у
22: абзац

лругий
частини
п ерп toT

cTaTTi 26
Закоltt,
Украiни

кПро нафту
i газ>. Зr,-

пинити дiю
-t() ] в()_ l\

Пiдпункти
1,4 TtyltKTy
22: абзац
лругиii
частинлr 

I

I leprrIoI
статгi 26 l

Закоrrч l

VкраТни |

кПро нафту|
i газ>. l]r,- ]

n"""r" ,,rin 
I

. K),]t]()_ I



1з5390 пуБjпчн
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
кУКРНАФТА>

20 Г.ltl.tнсько-
розбишiвське

природний
нафта

полтавська

l9 2lз9 2|.02.
2000

статгя 24 Кодексу
краiни про налра

статгi 20, 37 Зако-
ну Украiни кПро

нафту i газ>; абзаtt
третiЙ статгi l 

'l

Закону УкраiЪи
<Про ocHoBHi заса-

ди державного
нагляду (контро-

лю) у сферi госпо-
дарськоi дiяльнос-

Ti>

краiни про налра
Сr,аття 24 Кодексу

статгi 20, 37 Зако-
ну Украiни кПро

нафту i газ>: абзаu
третiй cTaTTi l l
Закону Украiни

кПро ocHoBHi заса-

ди державного
нагляду (контро-

лю) у сферi госпо-
дарськоi дiяльнос-

Ti>

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
(УкРНАФТА)

l35з90 пуБлIч
приролний
нафта

Сумська

portatшiBcbke20 2з09 20l3.1 l .

2000

Стаття 24 Колексу
краlни про надра
стаття 20 Закону

Украiни <Про
нафту i газ>; абзац

третiй статгi l l
Закону Украiни

кПро ocHoBHi заса-

ди державного
нагляllу (контро-

лю) у сферi госпо-
дарськоi дiяльнос-

TiD

l35390 пуБлIч
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
кУКРНАФТА>

06.06.
2002

20 IОрiiЪське
природнии
нафта

.Щнiпропет-
ровська

2l 2127

Статгя 24 Кодексу
краiни про налра

статгi 20. 37 Закtl-
ну Украiни <Про

нафту i газ>: абзач
третiЙ статгi l l
Закону Украiпи

<Про ocHoBHi заса-

ли державного
нагляj-lу (контро-

лю) у сферi госпо-
дарськоi дiяльнос-

Ti>

l35з90 пуБл
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
(УКРнАФтА)

20.0,7.

2004
20 дiвсько-Че

вонозаводське
газ приролний

нафта
полтавська

22 зз48

29

Пiдпункти
1.4 пункту
22: абзац

другийI
час,ги ни
перrпоi

статгi 26
Закону
Украiни

<Про нафту
i газ>. Зч-

Пiлпункти
1.4 ttyHKT1,

221 абзач
другий
частини
першоi

cTaTTi 26
Закону
Украiни

<Про нафту
i газ>. Зу-
пинити дiю

дозвол

пlIIllt гIl .lll()
_к)]Rо"l

Пiлпункти
l,4 пункту
22,- абзаll
другиil
частини
першоi

cTaTTi 26
Закоrrу

УкраТни
кПро нафту
i газ>. Зу-
пинити дiю

jlозвол

Пiдпункги
l,4 rlyHKтy
22: абзаtt
лругий
частини
перrшоf

cTaTTi 26
Закону
УкраТни

<Про HatPT,y,

i газ>. Зу-
пинити дiю

llадаr,и j(o,,ta-
,гковий ,l,c-;-l-

MlH tIa ),с\ -

пеtlня llop} -

metlb.,lo
0l .0з.2020

I [ада,г1l ,,кl. ta,

тковийl гс1l-

Mlll lla \,с\ -

нення llt)P\ -

IlIollL.l()
0l,0j.2020

Нfulати.,tо.,tа,
тковийt ,t-cp-

MiH tta vc1

ненtIя l lop\ -

шlеIlь,,lO
01.0з.20]()

Надати jto:ta,

тковиit гс1,1-

;lriH tta r cl -

венllя llOp\ -

IlIcltb -,t()

01.0j.202()

j(озвоj]



135390 пуБлIчнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
кУКРНАФТА>

20 Петрушiвське
(склепiння:
Купинське,

Гайове, Пет-

рушiвське)
газ природний

нафта
Чернiгiвська

_:J 4049 04.10
2006

30

CTarTi 24. 5l Коде-
ксу Украiни про
мра; cTaTTi 20. 3
Закону УкраiLни

кПро нафту i газ>;

абзаш третiй статгi
l 1 Закопу Украiни
кПро ocHoBHi заса-

ди державного
нагляду (контро-

лкl) у сферi госпо-
ларськоi дiяльнос-

Ti>

Пiлпункти
1.4 пункту
22: абзаtt
другий
час,гини
першоi

статгi 26
Закону
Украiни

кПро наф,гу
i газll. З1'-

пинити дiю

Надати.,tо,,tа,
тковий ,t,ep-

Mitl tta 1,cr,-
ненtlя l l()p},-

шеl l ь .l1о

01.03.2020

l'[ропозиuiТ

дозво

8.1.2. Iнформачiю директора Щепартаменту державного геоJlогlчIlоl,о

контролю Гончаренка В. В. про надходження листа MiHicTepcTBa снергетики l,а

вугiльноi проми;ловоСтi УкраiнИ вiд 30.09.2019 ЛЪ 01/34-9l82 стосовно вирiIlIсIl-

ня питання недогryщення зупинеЕня дiт спецiальних дозволiв на користування tla-

драми, наданих державним вугледобувним пiдпри€мствам.
Наказом,I|,ержгеонадр вiд 29.05.2019 Nл l7l державним вугледобувним rri:tlr-

риемствам вiдтермiновано дату зупинення дii спецiальних дозволiв на корисl,ч-

вання надрами до 01.10.20l9

пропозицIi: рекоменлувати Держгеонадрам врахувати пропозицiт Робочtli

групи, вiдповiдно до перелiку

Перелiк

Власник спецiаль-
ного дозволу на

користування над-

рами

Порушен-
ня вимог

законодав-
ства Укра-

iни

Пiдсr,ава
Згiдно По-
рядку на-

дання спе-
цiальних

дозволiв на
користу-

ванllя нал-

рами. за-
тверджено-
го постано-
вою КМУ

вiд
30.05.20l l
Лqбl5та

9

Спецiальнi
дозволи на
користуван-
ня надрами

Назва родови-
ща, корисна ко-
пмина, мiсце-
знrlходження

(область)

Ф
(g
I.
E{

сq
!
',)

=

1
2

:

бс.
l_
'r)

1{764 5l 2 J

lI оtIозиItll



5

з l06 1 l,08.
2003

Поле шахти Ns 1

<<Новово.lIиясь-
ка)

вугiлля кам'яне
волинська

зl

з2з65965 дЕржАв-
нЕ пIдприемст-
Во кВоЛИНЬВУ-

ГIЛЛЯ)

Статгi 24,
28 Кодексу

Украiни
про надра

Пiлпункт l
пункту 22

Bi.lTepirriH1.

с!
ф

ваТИ ЛаТ)' i

упинеtllIя.lс
01.05.2020

Iliдпункт !

пункту 22

Пiдпуrrкт l
пункr,1,22

Bi.itTcplrirlr -

вати лат\, i

чпинеIlllя -,lc

01.05.2020

Bi.-tTcprl il tr -

ва-ги,,lt],l,}

vtlи ПL'lt llrl -Lc

0l .05.]02()

Пiдпункт l
пунк,гу 22

Bi.tтc;lltirrr-
ва,ги ла,I,),

упинення.],
01.05.2020

I'[iдпункт 1

пункту 22
BirTcplrirl1-
вати _l,a-l \

}'ПИl|Сl l l IЯ --1('

01.05.2020

С,га,ггi 24.
28 Кодексу

Украiни
про надра

CTaTTi 24.
28 Кодексу

Украiни
про надра

Пiлгrункт 1

пlтrкту 22

Пiдпункт l
пункту 22

Bi.t,t,cprrr irr r -

вати -tаt),

уIIиtlоtlпя.,l(]
0l .05.2020

Bi:t гcprtittr -

3

BaT}l .,lal,\

)1IиIlсlllIя.,l(]
01.05.20]0 '

Пiдпуrrкт |

пчнк,гч 22

Пiдпункт l
пункту 22

Вi.:l,гсрrl irr1 -

ва,l,п . tа-г}

упиllеtltIя,1с
01.05.2020

Bi.lTeplliH1,-
вати дат}

чпиtlсння -,1(]

01.05.2020 l

Статгi 24,
28 Колексу

Украiни
про надра

з2087941дЕржАв-
нЕ пlдприсмст-
ВО (МИРНОГРАД-

ВУГIJIJlЯ))

l 1.08.
2003 Io

=l-9<

a- (.)аtr

поле шахти
кI_|ентральна>

вугiлля кам'яне
Донецька

2, зll0

CTaTTi 24.
28 Колексу

Украiни
про надра

3208794,1 дЕржАв_
НЕ ПIДПРИСМСТ-
ВО кМИРНОt'РАД-

ВУГIJlЛЯ)

Поле шахти iM.

Г.М. ,Щимитрова
вугiлля кам'яне

.Щонечька

зl l l 11.08.
2003

lбJ

Статгi 24,
28 Кодексу

Украiни
про надра

3208794l дЕржАв-
нЕ пIдпри€мст_
ВО (МИРНОГРАД-

ВУГIЛЛЯ)

15 поле шахти кро-
динська> вугiл.пя
кам'яне ,Щ,онецька

зl lз 11.08.2
00з

С,гаттi 24.
28 Кодексу

У KpaiH и

про надра

з208794| дЕржАв-
НЕ ПIДПРИСМСТ-
ВО (МИРНОГРАД-

ВУГIЛЛЯ)

Поле шахти iM.

о.Г. Стаханова
вугiлля кам'яне

Донецька

13.07.
2004

б
:о
g<
ýх
<о.ос)

зз44

32359l08 пуБлI-
чнЕ АкцlонЕр-
НЕ ТОВАРИСТВО
КЛИСИЧАНСЬК-

ВУГIЛЛЯ)

Поле шахти iM.

.Щ.Ф. Мельнико-
ва вугiлля

кам'яне Луган-
ська

29.|2.
2004

т1u<
qq,

:J о-jqJ
с-tr
l_ (ý

6 36l 8

CTaTTi 24.
28 Кодексу

Украiни
про надра

2359l08 пуБлIчн
АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО КЛИ-

сичАнськ-
ВУГIЛЛя)

поле шахти
кНоводружесь-

ка> вугiлля
кам'яне Луган-

ська

29.12.
2004

+ l.-

a0)

36l 9

CTaTTi 24,
28 Колексу

Украiни
про надра

2359l08 пуБJIIчн
АкцlонЕрLIЕ то-
ВАРИСТВО КЛИ-

сичАнськ_
ВУГIЛЛЯ))

Ёk
Ая
оФо-tr

поле шахти
<Привiльнянсь-

ка> вугiлля
кам'яrrе Луган-

ська

36208

3383901з дЕржАв-
нЕ пIдприсмс,г-
ВО кТОРЕЦЬКВУ-

ГIЛЛя))

g<

do.с) (|)

поле шахти
кТорецька> ву-
гiл.пя кам'яне

,Щонечька

375l 27.12.
2005

9

7

l

4.

29.|2.
2004



l0 з7 52 2,7.12.
2005

\2 поле шахти
кПiвнiчна> Ву-
гiлля кам'яне

.Щонецька

з?_

зз839013 лЕржА
нЕ пIдпри€мст_
ВО кТОРЕЦЬКВУ-

ГIЛJlЯ)

Статгi 24,
28 Кодексу

УкраIни
про надра

CTaTTi 24,
28 Колексу

Украiяи
tlpo надра

Пiлпункт l
пункту 22

Пiлпункт l

пуrlкту 22

Пi.,tltl,HKт l

пуtrкту 22

Пi.цпуrrкт l

пункту 22

Пi;trrупкт l
пункту 22

Вi"ггсрrrirr1^
l]а,tи.,lalт),

упипення:ttj
01.05,2()]0

вiлтерrtirrr -

Rаги -la-l)

уIIиненtlя.,[(]
01.05.2020

Вiдтермilt),-,
вати даr,}, I

уrrиненrlя:ti
01.05.2020 

|

Bi.,tTcpM irlr -

ва,ги дату
} IIиllенIIrl ,,[с

0l .05.2020

}

Bi.,tTe plr ir r1-

ва,ги,,ta],}

},llиtIенtIя.,к]
01.05.]U20

Вiдтермirrr -

ва,ги ][a,l,)

},Ilиненt|я.tс
01.05.20]0

Пiдпункт l
rlyHK1,1 12

Bi.,tTeplrilrr -

\ lIlt lIcl lliя _ L(,

0l .0j.2()]()

7.1.2. Iнформацiю директора Департаменту державного геологlчного Kotll,po]ii{)

Гончаренка В. В. щодО надходженЕЯ листа Державноi податковоi служби Украrни (да,ri-

дгIс)Ъiд 0t.10.20l9 Ns 82715/99-00-04-04-01_1б. Вiдповiдно до частини третьоi tliлttytttt,

ту 258.2.2 пунктУ 258.2 cTaTTi 258 Податкового кодексу Украiни ЩI'IC Ha,,rac llcpejlili

суб'ектiВ господарювання, що не вносили, несво€часно вносили суми llола,l,ковl,t\

зобов'язань з рентноi плати за користування надрами для видобування кориснt,lх ко!]а-

лин або не виконувaIли податкових зобов'язань з цi€i плати (протягом ttlесr,и мiсяltit1.1 tlr

Birгl1 ,lа г\

в

338з90lз дЕржАв-
нв IIIдприемст-
ВО кТОРЕЦЬКВУ-

ГIЛJUI)

Поле шахти iM.

.Щзержинськоr,о
Вугiлля кам'яне

Донецька

з754 27.12
2005

lл

6<х*со:
Е{ О.oq)о-tr

ll. Статгi 24.
28 Колексу

Украiни
про надра

CTaTTi 24.
28 Кодексу

YKpaiH и

про }iадра

Поле шахти il*t.

Г.Г, Капустiна
Вугiлля кам'яне

JIуганська

4l 78 28.|2
2006

l7l2

Статгi 24,
28 Колексу

Украiни
про надра

зз42625з дЕржАв-
нЕ пIдприемст_
ВО (СЕЛИДIВВУ-

г'IЛJlя)

поле шахти
кУкраiЪа> Ву-
гiлля кам'яне

Донецька

1778 l 8.1 1.

2008
1о
Ёk
фл
Е{а
о 0.)о-tr

l3.

зз42625з лЕржАв-
нЕ пIдприемст_
ВО (СЕJlИДlВВУ-

ГlJlЛЯ))

б<

о a.)

!_

поле шахти
"KypaxiBcbKa"

Вугiлля кам'яне
.Щонецька

4779l .+.

Пiлпункт l

пункту 22
Статri 24.

28 Кодексу
УкраIни

про надра

зз42625з дЕржАв-
нЕ пцприемст_
ВО (СЕЛИДIВВУ-

ГIЛЛЯ)

поле шахти
<Новогродiвсь-
ка> Nч1-3 Ву-
гiлля кам'яне

.Щонецька

18.1 1.

2008
Io
g<

aaJ

l5,

CTaTTi 24.
28 Колексу

У краiни
про Har'lpa

зз42625з дЕржАв_
нЕ пlдприсмс,г-
ВО кСЕJIИДlВВУ-

ГIЛЛЯ)

Io
ч<
.о^
<доФcLE

поле шахти
<Росiя> Вугiлля
кам'яне.Щоне-

цька

l6. 478l l8.1 l.
2008

i2359l08 пуБлlчнЕ
АкцIонЕрнЕ ,го_

ВАРИСТВО КЛИ-
сичАнськ_
ВУГIЛJUI)

l8.1l.
2008

4780



JJ

просить розглянути питання про зупинення дll спецltцьних дозволlв на корис,г},ваllllя
надрами.

Не виконання особливих умов спецiмьних дозволiв на корисl,ування налраNl1.1 l]

частинi обов'язкових платежiв до державного бюджету с пiдставою лля зупинеtltlя i'x

дii.

ПРОПОЗИЦIi: рекомендувати,Щержгеонадрам врахувати прогrозиuii Робо,rtli
групи, вiдповiдно до перелiку

Пiдстава
згiдно з По-
рядком на-

дання спецi-
альних до-
зволiв на

користуван-
ня надраNlи.
затвердже-
ним поста-

новою
КМУ вiд

30.05,20l l
jt бl5

Проtltl-
зl r r til'

{i

а) експлуатачiя

9

Пiдпунк,г l
пункту 22.

уrlиttити;li
дозво_lI),

Пiдпункr, I

пункту 22.

Нада ги

TepMiH tra

чс\,I lcI l llrl

llopvlIlcllb
.rlO

01.0].202()
Ila.,t;,t lrt

Tcprtill lla
ycvl lci ll lя

llO|]\ lllc lll,
, l()

0 l .0 j. ]().] ()

Нала,l,и
Tepllitt tla

vcy}lel l I Irl

пор),Illсll ь

.ll()

0l .0].]0]()

упинити.]l
j(o:]BO.,lV

Пiлпункl l

пункту 22.

упинити лird
JloзBoJly

спецiа.rьнi
дозволи на
користуван-
ня надраi\Iи

код згiдно з
сдрпоу,

власник спецiаль-
ного дозволу на
користування

надрами

Порушення
вимог

законодавства
Украiни

z
2

оz

аt.о
о

Ф

F-(!

;=

уоо.
F.(,

Назва
родовища,

корисна
копilлина,

мiсцезнаход-
ження

(область)

Статгi 24. 28
Кодексу Украiни

про надра

7_+

20з7

,Що

5.0з
Гпиrrуське

торф
Чернiгiвська

5

2968220
дЕржАвнЕ

пщприемство
ЧЕРНIГIВl'оI'Фli

6l

l 8lз

2 J

05,03.
l997

Стрийське
лiлянка Брат-
klBcbka питнl
пiдзепtнi води

львiвська

54з2968
КОМУНАЛЬНЕ

ПIДПРИ€МСТВО
(с,гриЙводо_

кАНАЛ)

CTaTTi 24, 28
Кодексу Украiпи

про надра

l998 06.1 0.
l999

До
06. l0
.20з4

51l7 Тростянечьке
росипи

iльменiтовi
Житомl.tрська

33l86647
ПРИВАТНЕ ПIД-
присмство
кВЛАБО!Е>

CTaTi24,28
Колексу Украiни

про надра

J 2l .0l .

20l 0
20

1-

к)

2.



CTaTTi 24. 28
Кодексу Украiни

про надра

зз l86647
ПРИВАТНЕ ПЦ_
приемство
кВЛАБОДЕ>

20 влалиславiв-
ське габро,

габро-
анортозит

Житомирська

503l 22.|0.
2009

]

3526552 1,овА-
риство з оБ_

МЕЖЕНОЮ ВIД-
ПОВIДАЛЬНIС_

ТЮ (ОБ'СД-
НАНА ГIРНИЧО-

ВИДОБУВНА
коМПАНIЯ)

20 симонiвське 3

гранiт
Житомирська

499з 2|.07 .

2009
5 CTaTтi 24, 28

Кодексу Украitrи
про надра

CTaTTi 24. 28
Кодексу Украiни

про надра

з3802617 товА-
риство з оБ-

МЕЖЕНОЮ ВIД-
ПОВIДАЛЬНIС-
TIo "рогIвсь_
киЙ кАр,ср"

20 рогiвське
гранiт

Житомирська

lз.l l
20|2

6 567з

CTaTri 24. 28

Колексу УкраIни
про надра

31543258 товА-
риство з оБ_

МЕЖЕНОЮ ВIД-
ПОВIДАЛЬНIС-
тю "промБуд"

улашiвське
пiсок

Киiвська

До

.20з2

2709 06.06.
2002

1

Статгi 24. 28

Кодексу УкраIни
ttpo надра

Очеретянське,
лабралорит

Житомирська

07.1 l .

2002
!о

.20з2
.l l

8 2828

з2954l58 товА_
риствоз оБ-

МЕЖЕНОЮВIД-
ПОВIДАЛЬНIС-

ТЮ (ЧАРНокIТ)

заваллiвське
чарнокiт

Кiровогралсь-
ка

09.12.
2004

20з5529

31

Iliдп),п la-,ta L tt

IIirrr1,1rK,r, l

пункц,22.
чпинити дi

дозволу

Пiдпункт l

пункту 22.

упинити лi
дозволу

пунк,I,),

чпиltити лl
дозволу

Пiдпчнк,r, l
пункту 22.

упинити;ri
дозволу

Пiдпункr, 'l

пункту 22.

упинити дiю
дозвоJIч

l lа,,tл t,tr
,герjlllll llll

}су}lсIItlя
IlopyllIeIIl,

jl()

0l .0з.202()
Ilа.tlt,гн

,герлt itt ltli

усуIIсIIIlл ]

IIopvlIlcltb
Jlo

01.0з,20]()

pIllll l lil

CTaTTi 24, 28
Кодексу Украiни

про надра

),суllсllllя
lIop\ lllclll,

"tO0 l .0з.202()
ll1ttltttи ltl
]liK,l .,куttз'.l-

л).
Надати 30
каJIеIl.цар-

них дttiв
на ycyHell-
ня пор}:

UlcItb

Зчпиtttl,t,tt

,,liю jtозво-
:I).

lla:ta-l,rr ]()

Ka-r!cll.,tal]

них jltt iB

на \,c\:llcll
llя ll()i]\ -

| lllcltb
l]t пrl lt tt t tt

.1iKr . tсrзtltr-

l'liдпчlrкr, l
пункту 22.

упинити дiю
дозволу

jl).

l]a.,tar lr ]()
KaLIcll,,till)-

ttих jlttitl
на \с\ llc ll
llrl ll() l]\ -

]llclll,

37997070 товд-
риство з оБ-

мЕжЕною вlд-
повIдАJlьнIс-
тю,гАлАктIк,



l36929l 0
привАтнЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО,пЕтроIмпЕкс,

CTaTTi 24. 28
Кодексу Украiни

про надра

Пiдпункт l
пунюу 22.
Зупинити

дiю лозволу

l0 з652 з 1.12
2004

(..l

(..1

c.la

l-[

осникiвське
лабрадорит,

габро
мирська

осникiвське-3
лабралорит

Житомирська

l36929l0
привАтнЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"пЕтроIмпЕкс"

CTaTTi 24. 28
Кодексу Украiни

про на-цра

l l. бz40 28.|2.
2017

Статгi 24, 28
Колексу Украiни

про Ha/Ipa

шклiвське
колодязь },{b l

мiнеральнi
лiкувальнi

води
львiвська

32673458 дЕр-
жАвнЕ пIдп-
ри€мство

КСАНАТОРНО-
курортниЙ

ЛIКУВАЛЬНИЙ
L{EHTP кIIlКЛОl>

|2. 5 854 l7.10.
20l з

20

367l1088
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповlдАль_
нIстю з IHo-
зЕмними ш_
ВЕСТИЦIЯМИ
ККЛМ ЕНЕРГО-

IHBECT)

Статгi 24, 28
Колексу Украiни

про надра

l3. 52з7 03.12.
20l0

20 родовише
кЛисичий

Мох> торф,
PiBHeHcbKa

j5

Пiдпункт l
пункту 22.
Зупинити

дiю дозволу

Пiдпункr, l

пlтrкц,22.
пинити дl
дозволу

Пiдпункт l
пункц,22.
упинити,liю

дозволу

Зупиtlи,ги l

дiю.лозво-j
лу. i

Налаr,и 3() i

KaJlcIl,,tltP-

Hltx.lttiB
Ita ),c!,I lcll-
ня пор},-

ule}lb

[]l lcc ttt
зlritltl . t,,

IIаказ\ B1.1

29.05.2()l9
N,l 17] в

час,|,иlll

доlIовllс|l-
Ня | l1.Il,c'I'illr ]

зупиIIеllllя
:Iii.lкlзtttl,
r. Ila.,ta rit

30 Ktutctt-

.,lapIlllx

.,uliB lla
чс\,нсIlllя
ll() YlI lcIll,

На.tа,гп
,rср\,!lll lla
ycytlcl ll lя

пор),lllсlll,

"t()01.03.2020

Bltcc tll
зtl itttt tt,

l laKll t\ lil. i

tt i, t

0l .0-+.]t) l 6

Nl. 1l] в
.lac гI tt t i

]K)ll()l]llcll-
ttя lt i.,tc I it tз

з\,Il ll llcllll'l
.'tii ,,Kl t t,..,

;lr. I llt.la rIr

]() Kil rc tt-

. (ill)llll\

.,ttt iB ttlt

\ с\ I iсllllя
IIО|]\ lll('lll,

20



Статгi 24, 28
Колексу Украiни

про надра

родовище
KKaMiHb>
дiлянки

Пiвнiчно-
Схiдна та
Пiвденна

торф
PiBHeHcbKa

367l l088
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬ-
нlстю з IHo_
зЕмними IH_

ВЕСТИЦIЯМИ
ККЛМ ЕНЕРГО-

IHBECT)

l4 5238 03.12
20l 0

20

CTaTTi 24. 28
Кодексу Украiни

про надра

зб7l l 088
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬ_
нIстю з IHo_
зЕмними IH-
ВЕСТИЦIЯМИ
(кЛМ ЕНЕРГо-

IHBECT))

родовище
KKpeMiHHe>

дiлянка Ns l
торф, PiBHe-

нська

l3.0l
20l l

20l5. 5зз5

CTaTTi 24, 28
Кодексу УкраТни

про uадра

3671l088
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬ-
нIстю з IHo_
зЕмними IH_

вЕстиIlшми
(кЛМ ЕНЕРГо-

IHBECT)

l3.0l
20ll

20 родовище
кМошки>

торф
PiBHeHcbKa

lб 53зб

jб

Пiдпункr, l
пункту 22.
пиIlити jtl

дозвоjl),

зуItиtttt гtl

,,tlto - K),]l]()

л},-

Ha,raTп ]0
KaneH:lap-
них jtH ilз

на ycyнclt-
IIя пор)L

шень

Пiдпунк,l, l

пlтrкту 22.

упинити дi
дозволу

Пiдпункr, l
пункту 22.
пинити дl
дозволу

Brtec-t,tt

змiни:lо
наказу Bi. t

Bi:t

0l .04.20 | 6|

N9 llj в l

час,1-14lI l

доповllеll-,
ня пijtс,гав l

зчпиIlсlIlIя
лii ;tозво-

. l IаLtrгп
0 Ka:tct t-

.tapl l и х

лtriB tla
с}'ll1,1llIя
op1,1llcIlL

Bttcc гlt

)

i
ll

зNll п,.l .,к)

наказу,вi.,t
Bi,,t

01.04.20i6|
N, ll.] lr l

tIac гIllIl

лоп()l]Ilсll-
ня tIiлс гitll
зупиilсllllrl
.lii -tозво-
r,. Iia"tir t tr

З0 Ka.lclt-
.,lapllll \
.Itt iB l tiL

\'С} l i!'l lI l'
I Iop} l llc lll,_L

-- 
-- ------+--



Пiлп.унк,r, l
пуtrкту 22.

упинити.li
дозвоJI},

CTaTTi 24, 28
кодексу Украiни

про надра.2038

До
5.05

рокитнiвське
гранiт, грано-

дiорити
PiBHeHcbKa

344з838
],овАрис,гво з
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬ-

нIстю
(РокиТНIВсЬ-

киЙ спЕц-
кАР'€Р)

17. 1j5з 05.05.
l998

Статгi 24, 28
Колексу Украiни

про надра

з587856
ГЕЛЬМJlЗIВСЬКЕ

КОЛЕКТИВНЕ
пlдприсмство
(БУДIВЕЛЬНИК>'

20з

До
8.1

Коврайське
суглинки
Черкаська

729 28.1 2.

l996
l8.

55 l3247 пуБлlчн
АкцIонЕрllЕ т

вАриство
"KEPAMlK"

a,l

о

Супрунiвське
сугл инок

полтавська

2з11 з0. I l.
2000

l9.

CTaTTi 24, 28
Кодексу Украiни

про надра

547l856 вIдкри-
ТЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

кБЕРЕСТОВЕЦЬ-
кий

СПЕЦКАР'СР)

Берестовецьке
1базальт

PiBHeHcbKa

06.02.

2003

2020. 29|9

з7

Статгi 24. 28
Кодексу Украiни

про надра

Пiдпункr, l
пункту 22.

упиlrити лi
дозволу

Пiлпункт l
trl,rrKTy 22.

упинити дiю
jlозвол\,

зчплtн ll гtt

itito,,Ltlзtrtl-
л\.

НадаT,и 30
калеl1-1lаD-

tlиX:1Illll
tla ycvliclI-
llя пор),-

шеllь

HataTll i

,гсрrtit t tta

чсунсlIllя
поруluсll l, i

.Ilo

01.0з.202()i
Впсстlr 

i,]мltlи до |

наказу Bl]t i

l9.09. 20l ll
Nq76B.l
части1ll 

:

лоПоlll lL'l l-

ltlя I ll_tc lalt

|зl,пиttсltltя
.tl l j[озR()-

ly. Ha",ta гиl

30 кzutен- ]

дарllllх
-IlH| в на

vcvllL,Illlя
I Iop.\ l llclJ ь

ВIIсс гlt
змittlt _lt,l

ttаказl Bi-,t

2з.09.20 | 0

Nл 4l8 в

час1,1l ti i

JlOIlOl}Ilcll-
ня l t i.,tc,I ittl

зупиllсllllя
,,tiT.,ttytB.l-

л1,. }la.ta,ltr

]0 Kiutcri -

ларllи\
,IltiB ttzt

},cyllcl lllrl
llop)llllell ь

Пiдп)тtк,г l
пункту 22.
пинити ,1l

jlозвOjIу



l3.0l.
20l l

20 MaptBcbKe
гранiт

миколаiвська

31410880
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬ-

нIстю
КУКРАТОМТЕХ>

CTaTT i24,28
Кодексу Украiни

про надра

2.1. 5з 80

22 4068 l8.10
2006

20 TaxTaiBcbKe
грая iT

поrпавська

32807352,говА-
риство з оБ-

МЕЖЕНОЮ ВIД_
ПОВIДАЛЬНIС-
ТЮ (TAXTAIB-
СЬКИЙ ГРАНIТ)

CTaTTi 24, 28
кодексу Украiни

про надра

2з. з194 02.1 0.

2003

(ý

о
Ф

Ф

д
|_

|-

поле шахти
кЗолоте> ву-
гiлля камяне
Луганська

з2з20594
дЕржАвнЕ

пIдприемство
(пЕрвомАЙсь-

КВУГIЛJUID

Статri 24. 28
Колексу Украiни

про надра

з2з20594
дЕржАвнЕ

llIдприсмство
(пЕрвомАЙсь-

кВУГIЛJUI)

Статгi 24. 28
Кодексу Украiни

про налра

з252 l5,06
20l 5

.)

с
о.Е

F

(

(
l

поле шахти
кКарбонiт>

вугiлля
кам'яне

Луганська

38

Пiдпункт l
пункту 22.

упинити дi
дозвоjlу

Пiдп},нкr, l

пунrгу 22.
чпинити дi

дозRол\,

Пiдпунк,l, l

пункту 22.

упиllити llit
лозво-ц\,

Надаr" l

TepMilr rla 1

ycyIlellllrl
поруlIIеl|ь

"tO0l .0з.]{)2()
Bl lсс,гlt

змitlи .to
}lаказ),вi.,l
l 1,03.20l]
Nл l19 в
tlitc llllll

.,K)|l() l]l lcll_
IIя lll.,tc l,il lJ

З\'l l1,1lll'll l l я

дll jl() }l]()-

1.1Icllrrl
j0.,tttitr tra

ycvllollllя
ll() lllclll,

Ilаца,ги
TepMitt lta

усуllсllllя
IlopylIlelll,

,цо

01.0з,20]0
I la,,ti,t r rr

терплiн t tlt

(}

уплlIIптll .,lIl(l }с\ llсIIllя
l Il() l]\ lIlc lll,

,llo
01.0з.2020

7.2. lнформацiю директора .Щепартаменту державного геологiчноI,о Kotll,po-
лю Гончаренка В. В. щодо анулювання спецi€цьних дозволiв на користуваtlня lla-
драми.

ПРОПОЗИЦII: рекоменлувати Держгеонадрам врахувати проIlозиlliТ Ptrбtl,ttit

групи, вlдповlдно до перелlку
Перелiк

Пiдс,l,ава
згijlно з

ГIоря.,tKtlll
Ilа,,llttl!lя

спецiшtь-

:
:
1z

Спецiа;rьнi
дозволи на

користува}lн,
надрами о.F

Q

Назва
родовища,

корисна копЕIлина,

Власник спецiа.Iь-
ного дозво-qу на

користування над-

[Iiдстава згi-
дно з Зако-

ном УкраТни

l lpotttl зtttLii

24. 11i;rпylrKт l

пункту 22. 
I

/lозволу



а eiic lя

(Про дозвi-
льнч систем
у сферi гос-
подарськоil

дlяльностl),
Кодексом

Украiни про
налра. Зако-
ном УкраТни
кПро нафту i

г€в))

ралrиN9
Ф

ý
F.

бзац сьоми
частини сьо-
оi стаття -1- 1

7

l52,7494
СЛАВУТСЬКИЙ

пIщАниЙ
кАр,ер

6

Репищенське
дiлянка <Репище>
пiщаво-гравiйна

с),N|iш
Хмелыrиt{ька

)

05.05.
1997

4

20з7

,Що

5.05

l

1 859

2

l3334056 мАлЕ
проЕктно_

ИРОБНИЧЕ ПIД
присмсl,во

"гIрник _ рЕмо

ою вlдповlдА
льнIстю

бзац сьопллt

час,гltt|ll сьо-
оТ статгя 4- 1

ТД, ТОВАРИСТ
во з оБмЕжЕ-

Приборiвське
пlсок

вiнницька

25.11.
l999

202 2040

бзац сьоми
частини сьо-
оТ стаття 4- 1

03748087
ТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ
Iд!lовlдАJIьнl-
CTIO кТУР'Я>р

.Щолинське
андезито-дацити

Закарпатська

05.12.
2000

2330

3 l624588
споживчЕ

ТОВАРИСТВО
(IБР)

.Що

l8.1l.
20з2

кiлкiвське
гранiт

Житомирська

28з l l8.1 ]

2002

.l Абзац сьомий
частини сьо-

пrоТ ста,гтя 4- 1

Дбзац сьомий
частин[t сьо-

моТ стаггя 4-1]

399l 525 l
ТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ
IДПОВIДАЛЬНl,гlо

кНАСА ГРдtlIТ)

Губенкiвське-3
габро

Житомирська

2з.|2.
2004

.Що

03,1 1

20з4

) з578

Норинське
гранiт

Житомирська
вАриство

кНоРИНСЬКИЙ
tцЕБзлво )

IOHEPHE ТО

4865033
привАтнЕ

09.12
2005

доl
09. l2.
2015

6 3,1|6

у Illl Il

iHKT j статт
26 Колексу

[iлянка I lово,гроi-
цького родовища ИСТВОЗ ОБМЕ

жЕноIо BI о_l IllH

24.02.
20l0

!о
24.02.
)п?п

7 з799

39

них дозво
лIв на ко-

рис,|,уван-
ня надра-

ми, за-
твердже-
ного пос-
TaHoBoIo
КМУ вiл

30.05.20l l
Ns бl5 та
пропоз1|-

цii

Пункт 23

ч-lюват

Пчнкт 23
н},.;llовати

Пункт 23

улюват

Пчнкт 23

нчлIоват

Пункт 23
tl\,лtо

бзац сьоьtи Пункr,23
частиIlи сьо- l IvjlK)Ba

нулювати }J

судово\l\,
IIоряjlк)

}l_ч"Лt()l]а'l'tl \'

с}]:к)во\| \

п оря.,lк),

llv-,lloBal l1 \,

счдовоIl)
llорядк)

нl,лlоваl,п r'

судовоIl \

,lорядк}

Il\,лlова1 ll \,

с} jK)Bo]\l)

поря,]1к!,

HyjlK)l]a,l,l,l \]

c},JloBo\1)
поряjlli\

Гlункт 23

9

ll

oi стаття 4- 1

I I\,"I lOBllT

Atlt,.Jt It,ltla,tl t

мiсцезнаходженнl
(область)

J

20J.

-----+-

з6606846 товА-



налраВIДАЛЬНIСТЮ
,джЕрЕJIА при_

днIпровя,

столовl води

.Щнiпропетровська

Пункт 23

А нулюватй
Абзаu лругий
частини сьо-
Moi стаrтя 4-1

308843 l9
ТОВАРИСТВО З
оБмЕжЕttою

вIдI,IовIдАJlьнI_
CTIO KMOHOJIIl->

Оryльцiвське
суглинок

XapKiBcbKa

4067 l8.10.
2006

ti

Абзач третийl
частини сьо-
моТ cTaTTi 4- l

zоцвs вtдкритвl
АкцIонЕрнЕ то.]

вАриство
КЛИСИЧАНСЬКА

СОДА)

20 Новокарфагенське
iлянка Новокарф

.генське 
l

итнl пlдземнl во

,Щонеuька

4085 l8.10
2006

9

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
IДПОВIДАJIЬНI

стю

частини сьо-
oi статгя 4-'l

бзац сьоьtизз49l l 2з

оЛоМIТ-3)

Давидово-Брiдсь

Херсонська

n.I
вапняк

20l0 4l56

30l549l 6

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

вIдповIдАJlLнl-
CTIO кСВIl-ЯЗЬ>

бзаtt сьоirrи

частlлни сьо-
oi с,гаrтя 4- l

!о
l8.12.
20з0

сичiвське
гранiт

Житомирська

_+6]з l 8.12.
2007

l l.

бзац сьоми
частипи сьо-
oi стаття 4- l

20905]4l
ФЕРМЕРСЬКЕ
ГОСПОДАРСТ-
Во кНЕКТАР>

l Iiдгородняttьське
пlсок

миколаiвська

28.|2.
2007

20|2. 4667

бзац сьопtи
час,l,ини сьо-
оi ста,ггя 4- l

2010з972
ФЕРМЕРЕРСЬКЕ
господАрсl,во

кСКАЛА>

20 Журавське 2
пlсок

вiнницька

22.|0.
2008

l J.

Пункт 5 час-
тини псршоi
cTaTTi 26 ко-
дексу YKpai'-
ни про надра

25093304
товАрис,гl}о з
оБмЕжЕlIоlо

вIдповlдАльнI-
СТЮ КСТАРОВИ-
ЖIВСЬКЕ ПАЛИ_

Во-ТоРФ)

родовиrца <л

кСмолярiвська>
торф

волинська

loTKa))]

дiлянка
4848 29-12

2008
12l4.

бзач lруглtй
частини сьо-
oi с,га,rтя 4- l

290239
ТОВАРИС,ГВО З

ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповIдАJ]ьнI_
стю квирlвсь-
киЙ кАр,ер)

Яблунiвське
гранiт PiBHeHcbкa

5055 26.1 l
2009

20l5

з3356l 7

привА,г1,1А
вироБничо_
комЕрцlЙнА
ФlРМА кЗtРКА>

l2.1l.
20l0

20 Чорнiвське l

Чернiвечька
пlсок

16. 5216

Абзац сьо-з8427267l8 росохацьке17. 5284 l з,0l.

llчjlюват

бзitt t cbclrrlt Г[уrrкт 2.i
част!tllн сьо- Il\jIIoBitllt

AttllrloBa-t tl

ГIункт 23

llчлIоват

[lyHKT 23 Надати З0
каJIендарIIll \
днiв на ),с),-
I{еtlttя lI()p\ -

llIe]lb

IIYлIо

I 11 нкт 23
ll\,-lIoBaT

Пункт 23 llvjlK)Ba,i,1i \

c),-toBO\l\
IIорядк)

lt\.jIIoBaT

Г[l,нкт 23 Надати j(.)

ка.лендарll}l\
;цtiв на r,c1-

неllня llop) -

IlIcl lb

ll},IK,)Ba

С,гаття 2j Atty,,lloBa,r rt

rrl,люва,гr.]

l'I1,HKT 2З Анчлtова-l tt

liv-,IR]l}ill ll Y
c},.,0.()B()\l \

llоря.lк)

ll

оI с,гаrrя 4- l

IIKT jJ -llOl]il l ll

20

22.12.
2006

4,7з9

10

Att1,;rtoBlttl

It),-,IKlBal ll \,

с },.,1о во \ l \

l lоря:lк}

t,



мий частини
cboмoi стат-

тя 4-1

привА,гнЕпlдп-
риемство
KCTEll-MIK>

суглинки
Тернопiльська

201l

Абзац сьо-
мий частиltи
cboMoi стат-

тя 4-1

24426809
приI]АтнЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
кОРIЛЬ-Л.ЩЕР>

слизаветiвське
дiлянка Ns l

питнi пiдземнi водI.j

,Щнiпропiтровська

l3.0l .

20l l
205з 59l8.

Абзац сьо-
мий частини
cboMoi стат-

тя 4-1

До
l2.06
2042

ю "компАн
Азов_оЙл"

з782,7462нка обiточна l
природний, кон ТОВАРИСТВО З

денсат, нафта ОБМЕЖВНОIО
шельф Азовського IдповlдАльнl

п{оря

12.06.
2012

5 575l9

бзаtr сьомий
тинлt сьо-

оТ статr я 4- 1

з782,1462
товАрис1.I]о з
оБмЕжЕtIою
IдtIовlдАJtьнl
ю "компАн
Азов_оЙл"

iлянка обiточна
природний. кон

денсат, нафта
шельф Азовського

моря

До
12.06,
2012

l2.06.
201,2

20. 5576

з0597920 товА-
РИСТВО З ОБМЕ-
жl]tlоtо BUllIo-
вlдАльнlс1,1о
КАМIННЯ ЕЛЕН

бзац сьопли

астиlIи сьом
стаття 4- 1

Андрiiвське
анортозит

Житомирська

2007.03
20l з

2l 57з7

2з6920,7з,lз
IЗИЧНА ОСОБА

иль михА
лович

11р ме l:lп lI,bдп
l4L4t]с liс ьнАл
1,Iс

пlсок
вiнниuька

Бирлl6.07.
20l4

20596222.

06, t 2.

20|2
5680L).

5748 0з.04.
20lз

!.+.

20

20

20

l4308500 абзац четвер-

lt

FILI ЕБJIу lп Акцlех
l1IIIlс lllтн пl l,:lз

вниЙ зАво

(св. NqNs 776-1, ЯКИМIВСЬКЕ
60l0-2,2548-3, орвнднЕ пIдIl-

57 |-4. 5э58-5.777 И€МсТВо (ВИ-
5а,2006-6а,77 5-7, роБничЕ оБ,с/l-
78-8,254з-9,567,7 нАI-IFIя житло-

во-комуI,1Аль-

Купiчвольське

lдповlдАJIьtII
СТЮ КГIРПРОМ>

Херсонська
ий судноБудl

03з45455якимiвське

ного госпо-
РСТВА ТА ПО

БУТОВОГО ОБ_

36l08839
товАрисl,во з
оБмЕжЕIlою

пlсок
львiвська

нське дlлян
рсонська 2

EPlIE товАр
О КХЕРСОНС

l0) питнi пiдземнi
води Запорiзька

9.07.
0lз

25. 5827

.+l

улюва

Il1,HKT 2З
Il\,лIоват

Пункт 2З
lIулIоват

Пункт 23

l I),,lIOBlt,г

l 11HK l 23

llv.,1IoBaT

бзац сьоми Пункт 23

иtlll cboll llч-IIюват

Анl rtкlва,гtt

у c),"lolto\l \

поряjLк)

,1 у судоRоv}
поря.itк!

Ану;rюва,гtl

у cyjloBo\l\
поря,,tк)

ArIvjttoBa rt t

}'c),"lORo\l\
llо ря_lli\

l la;ta,l rr ]t)
Kajlel l.,lapl l l i х

бзач лругий
астини cbo -I

стаrтя 4- l

абзач;tрl,гтллi

lleн l ll порi -

llleltb
нуJIюRа],Il ),

c!,.,toBo\l \

l I оряjlIi),

Пункт 2|) AHrJtK,lBattt

ll\ .,Il()Ral ll

l Il нкт 23 ] Ан1,_,lюва,гIt

lIYjllOBa I,

Пункт 23 Altr.lK-lBa t lt

H\jIloBaT

.ltнiB lli,l \ с\ -

ll

частини
cboMoi статгi

4_1

стаття 4- l

тий частини
cboMoi cTaTTi

4-|



ерсонське дlлян
Херсонська 2
(св, JФ 20-507)

товАрисl,во з астиI{и cboI,1

стаття 4- l

х онська

луговувлl]ня
озац сьо\lиз2725469

СТЮ KMIKOH-E>

ОБМЕЖЕНОЮ
IДПОВIДАЛЬНI-r пlдземнl

20l 5. l0.
20l з

26

бзац сьоми
стини сьом
стаття 4- 1

стю "Азов пЕт-
ролЕум ллс"

з7994478
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНI

20 . Бiлосарайська
янка. включаюч
орське родо
та стуtсгуру

Невелика
газ природний

шельф Азовського
\Io

05.05.
20l5

2,7 6049

Абзаtt сьо-
мий частини
сьомоi стат-

тя 4-1

35605789
привА,I,нЕ

пIдприемство
ФIрмА

KlHICTEP>l

398ll94l
привАl,нЕ

пцприсмство
КАГРОМЕЛIОРА-

ЦIЯ),

хотинське
джерело N9 1

питнi пiдземнi
води

бщенська дiлянк
частина дlлянки
l, частина дiлян
ки Ns 2 вапняк
Тернопiльська

ч lвецька

|7.07
20l7

30.1 l
20l б

2028.

29

6208

1803

30l2617j05
IЗИЧНА ОСОБА
ПIДПРИСМЕЦЬ
МОРОЗ ВАЛЕН-
тинА BIK],oPIB-

нА

2з5941,12
МАЛЕ ПIДПРИ_

€мство
кКАМЕНЯР>

05.07.
20l 8

31.

49l l

4675

Гlункт l час-
тини neptlloi

cTaTTi 26
Колексу Ук-

раiн!t про

Пункт l час-
тини першоТ

стаггi 26
Кодексу Ук-

ра'iни про

Ilit, t а

lIa:[

J

)

НовоукраiЪське
дiлянки NФ.Is 1-6

пiсок
волинська

!iлянка
Пiдгайчицька

пiсковик
Тернопiльська

Пr,lrкr,2j
нчлIоват

24426809
привАтнЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
кОРIЛЬ-ЛlДЕР>

2з.|2
20l 5

5 Водозабiр
пiдприемства

питнi пiдземнi води

.Щнiпропетровська

з2. Абзац сьо-
мий частини
cboMoi стат-

тя 4-|

Абзац сьо-
мий частини

l

сьомоi стат-
тя 4-|

402з4992
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕFIОIО
IдtlовIдАJIыII

CTIO кЗАХlДНА
ВИДОБУВНА
КоМIIАНIЯ)

1iлянка PiBHeHcbI
ка пiсок,.пiш.rано- 

|

гравlина
сумiш

вiнницька

12,04.
20l 6

5JJ. 47 41

Абзач лругий304209875 Волозабiрj4. 4749 l2,04.

42

IlyHKT 23
Hv-lloBaT

l lунк,г 2З
llv,;IIoBilT

Ану:ttовiггtt

У c!','toBolt l,

поряjtкч

Attv:tKlBa гtt

} c\ -,1oBo\I\

llоря_,lli}

Ануrrюва,гlt

у судовоi\{},
поряJlк},

ll

-+23lllvHKT
Анулtова-

ти

геологlчне вl,tвче}lня

геологIчнс вивчення
30.07.
20l5

в том числl дослlдно-п \ttlслова оока

нулюват

llyrlKT 23 iц,i. -IlK)Bit гll

нчjIюват

Стаття 2j Arlt,lKrBa,гtt
нчлtоват

ГIуttкт l час-
тини першоi

cTaTTi 26
Кодексу Ук-

раiни про
н ajl

Стаr-гя 2j AHr .ittolra ll t

ll

н),-цюl}а гli )]

судовоIl)
llоряjtк)

Пl,r rKT 23 ll \,_,]K]l]al-1,1i

c},.:tol]()\l\

llоря.,lli}
\ .jl к)ва,I

lI нк,г 2 j дtt \_Il()lJillll

5853

"l

!



tастини сьомо
стаття 4-1

20lб

l,

.Щнiпропетровсь-

пiдприемства
зитнi пiдземнi

Абзаu.чругий
lастини сьомо

стаття 4- 1

новосiлкiвське
дiлянка Пiвнiчна

вапняк
Тернопiльська

03575528
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
IДПОВIДАЛЬНI_
сТЮ (кАР'СР
НоВоСIЛкАll

535 4902 06.03.
2018

+J

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

HvJIIoBaT

IдповlдАльнI_
ТЮ КТЕПЛIЧНИ

комБIнАт
IПРОВСЬКИЙ

fIуикт 2З А н\ .I l()l}il I ]t

нчлк)ват

8. Iнформачiю директора Щепартаменry державного геологlчного koнTpojlk)

гончаренка В. В. щодо поновленнrl дii спецiальних дозволiв на користування на.ц-

рами.

пропозицIi: рекомендувати Держгеонадрам врахувати Ilропозицii Робо,ttit

групи, вlдповlдно до перелlку

Пе елlк
пiдстава згiд-
но з Порядком
надання спецi-
zulьних дозво-
.liB на користч-
вання надрами.
затвердженого

пос,гановоrо
КМУ Bi;r

30.05.20l l N9

бl5

llportoзrrrLii

8

а) експлуатаuiя
Абзац дваlrа-

дчятий пуltк,г1,
11

IltltttlBttttt

бзац дваналця I Iоноlзtr гtt

тий пункгу 22

о]а II J,ваIlадця-

спецiальнi
дозволи на
користуваII-
ня надрами

Код згiдно з €ДРПОУ,
власник спецiального

дозволу на користуванн
надрами

;=
E{
у
а-
F"
Q

Назва родови-
ща, корисна

копалина, Mic-
цезнаходження

(область)
=

z
z '; ,D

(tl2

i)

Ф{
ф

F

7

0029262з
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-
нЕ товАриство "тЕр-
опшьськиЙ кАр,ср"

6

Черниховецьке
icoK Тернопi

ська

)

з61

2 J

l8,l0.
l995

4

До
06. ! 2.
20зз

l

1

292379
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР_
нЕ ТоВАРИСТВо (жЕ-
ЖЕЛIВСЬКИЙ КАР'СРЯ

28.12.
l996

До
28.12
20зб

жежелiвське
ti:rянки Пiвденнz
та Пiвlliчна гра-
HiT Вiнницька

-) 7з5

29з025
пуБлIчнЕ АкцlонЕр-
нЕ товАрисl,во "ми_

колАiвцЕмЕнт,

26.05.
1997

20 ,Щобрянське
вапняк

львiвська

J 88l
тий пl,нкт1, 22

I loHctBt.t гlt



1 l970 l9.08.
l999

20 Голубiвське
дiлянка KKBiTKa
полонини)) (св.

N9 4-Е)
мlнераrльнl води

з патська

44

2649191
ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВIДПОВIДА_
ЛЬНIСТЮ САНАТОРIЙ
(KBITKA ПоЛоНИНИ)

бзац дванадця Понови-I,1л

тий пункту 22

бзац дванадtlя ГIоt lo Btl tt:

тий пункт1, 22

бзаrl двана.ltця ПонtltзtлL,rt

гий пункту 22

Поrlовиt,и

бзац дваttа:tttя поttоtзtt,гtt

тий пункту 22

бзаll дванадця
гий пункту 22

Iltrtttltltttll

бзац J,ванаjltlя Поtlt,lвtt-l,и

тий пункту 22

бзаtt двана.tttя l ltttlLttttt ttt
,r,ий пунк,гу 22

бзац дваналця l lotltltlи гtl

tий rrl:HK,r1 22

2649880
доцрне пIдприемс-

ТВО САНАТОРIЙ
кПоЛЯНА>

198j l0.09.
l999

,Що

l0.09.
20з4

полянське
дi:rянка Поляна
Купiль (cB.NoNo

р, 3р) мiнерал
Hl лlкувально-
столовi води
Зака патська

5

Очеретянське
лабралорит

Житомирська

3799"l0,10
ТОВАРИСТВО З ОБМЕ_
ЖЕНОЮ ВIЛПОВIДА-
льнIстю "гАJIАктlк,

2 828 До
07.1 1 .

20з2

зl620269
ТОВАРИСТВО З ОБМЕ_
ЖЕНОЮ ВIДПОВIДА_

ГРАНIТНИЙ КАр'СР))
ЬHICTIO КВИРIВСЬ

тий пункгу 22
бзац дванадця2978 05.05.

2003
!о

25.01.
2033

Вирiвське 2

гранiт
PiBHeHcbKa

7

32з561зз
ТОВАРИСТВО З ОБМЕ_
жЕноlо вIдповIдА_
льнIстIо "ддлжlо,

До
19. l 2.
20зз

Пiвнiчно-
слобiдське габ-

ро-лабрадорит
Житомирська

33l5 19.12.
2003

l4з508l5
спшьнЕ yKPAiHCbкo-
IспАнськЕ пlдпри-

СМСТВО KICKOP>

Роловище
кнаталiiвське>

гранодiорит
Житомирська

з498 08.1 l.
2004

209

lз650122
пуБлIчнЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

кПlflГIР'Я>

29.12
2004

20 Дiлянка Пiдлю-
тинськоI,о родо-
вища джерело

Nч 1 мiнеральнi
лiкувально-
столовi води

IBaHo-
Франкiвська

з626

1 36929l 0
привАl,нЕ АкцIонЕр-

НЕ ТОВАРИСТВО
"пЕтроIмпЕкс"

3 1.12.
2004

До
з1.12
2032

осникiвське
лабрадорит,

габро
Житомирська

ll. 3652

,Щiлянка Гнiздiв-
)ька, де розташо.
ваний водозабiр
ПАТ завод <Пав.

лоградхiммаш>
питнi пiдземнi

води
Щнiпропетровсь-

ка

2174l7 привАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ЗАВОД кПАВЛО-

грАдхIммАltL

з66з з1.12.
2004

l512.

07.I l.
2002

6.

8.

l0.



lз з942 03.07
2006

20 Охтирське
дiлянка

Охтирська
пiдземнi води

Сумська

з l64l з l5
ТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПО_
ВIДАJlЬНIСТЮ

кВОДОТОРГПРИЛАД)

бзац двана"ltця
тий rryHKTy 22

поtrовцти
пiс;tя tlBe-

денгtя в дitrl
протоко,.I\

[КЗ УкраТ-
ни

Понови,l,rt

бзац двана*цця Визttа,гlr -1,1t-

тий пункту 22 \1. lIK) B1,l]it-

тиl} чипнlс l-b

ttaKaз Bi-,t

09.08.20l 9

Ns 266 в час-
t|l з\,lIllIlсll-

я .tii ]tr-lзво.,ll,

з 0l . l2,20l 9

бзац дванаjlця l Itlttotltt ltt

тий пункту 22

o:]all -lвана-tця l ltlHrlBlt ttI
,гиlI п\,HKTv 22

бзаrI двана.,lця lIrltltlгзtl ttt

тиir пl,rrкт1 22

озац.-lваIIiljllLrl I ltlttotll.t trt

тий пункту 22

бзац дванадця I IolloBtt lH

тий пчttктr 22

бзац jlBatta.,lt tя

t-j

32|8,18,15
ТОВАРИС,ГВО З
оБмЕжЕIlою

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
коПТИМА>

тlлй пункr-у 22
бзац дваналцяРодовище

коптимо>
лабрадорит

Житомирська

|7442:l l6.1 0.

2007
14,

244з2974
IЧНЕ АКЦIОНЕРН
товАрисl,во

КАРСЕЛОРМIТТАЛ
кривиЙ Plt,,

ва, поле шахти
iM. Артема

(лiлянка Ns l )
залiзнi рули
.Щнiпропет-

ровська

2з,l0
2007

l4l5 445l

24249750
БЛIЧНЕ AKLUOHEPH

ТОВАРИСТВО
(yKPAiHcbKA
ЗАЛIЗНИЦЯ)

pokociBcbke

дiялнка Схiдна
андезит

Закарпатська

Що
10.07.
20з4

4525 06.12.
2007

l6.

200588l
чЕрнlвЕцькЕ оБлАс-
НЕ КОМУНАЛЬНЕ ПIД-

исМсТВо кБАJlЬ}{Е
ОЛОГIЧНИЙ САНАТО-

РIЙ кБРУСНИЦЯ>

,Щiлянка Брусни-
lького родовищz

,св. 
3l-{, 5.1S.-pe,

мlнеральнl лtку-
l вальнi води
|Чернiвецька

05.0з.
2009

201938l7

4639087
омунАльнЕ пlдпри
МСТВо) ГЕI]lЧЕВСЬ
ВИРОБНИЧЕ УПРАВ-
IHHJ{ ВОДОПРОВIДНО
КАНАЛIЗАЦIЙНОГО
ГОСПОДАРСТI]А)

генiчевське
дiлянка надр, де

розташований
водозабiр пiдп-
риемтва питнi

l пiдземнi води

I X.p.on."*u

l4.06.
20l 0

20l8. 5 l69

346442l4
IlривАl,нЕ

пIдприемс,гво,квАр

15 мельникiвське
пiсок

Черкаська

52l4 08.1 l .

20l 0
l9.

l4з59058,говлрисl,во
оБмЕжЕноlо вI/.lп

ВIДАJlЬНIСТlО кСПIЛЬ-
нЕ пlдприсмство

кБУДУЧНlСТЬ>

21.|2.
20l 0

l7 Родовище 
l

<Берлогlл> 
]

вaIл ),tl н о-
гравiй но-пiшrанq

суплiш
IBaHo-

Франкiвська

5250

362859l 5

ТОВАРИСТВО З

оБмЕжЕною вlдпо-
вIдАльнlс1,1о

.Щiлянка шахти20

кв- онбас"

'сднана
нка ТоВ "З

l0.07.
2012

21 5603 I IoHtlBtt t tt

45

тий пунктч 22 ]

l

l

Рулник iM. Kipo-

20.



382668
ИВАТНЕ АКЦIОНЕР

НЕ ТОВАРИСТВО КО-
БЕЛЯЦЬКИЙ ЗАВОД

ПРОДТОВАРlВ кМР[Я>

кобеляцьке
дiлянка

кобеляцька
питнi пiдземнi

води
полтавська

2022 58l 7 29.0,1.

20l з

4446зб
пуБлIчнЕ

АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

(коВЕЛЬМоJlоКо)

ковельське
дiлянка Ковель-

ська 2 питнi
пiдземнi води

волинська

28.05.
20l4

202з. 5947

32890660
ТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОIО
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

(соЮЗ-ГРА}tlТ)

кишивське
гранiт

Житомирська

24.07.
20l5

206068

з5894322
товАрисl,t}о з

оБмЕжЕною вlдпо-
ВIДАЛЬНIСТЮ

КIНЖИНIРИНГОВАЯ
КОМПАНlЯ КСФЕРА

ПJIlоС)

Шадурське

Схiдноi дiлянки
Jt 2 габро

П_qоша
коломийська

газ природний,
нденсат. н

IBaHo-
Франкiвська

Житоми ька

BileH на
20

26.0l.
20l 5

25.

2,6. 46зб

46

кЗФ КВ-.ЩОНБАС"вугiлля кам'яне
Луганська

28. l2.
20|7

геологiчне в!lвчення, в том числi дослiдно-п

l з556l47
привАтнЕ

ПIДПРИСМСТВО
кЛЕСЯ>

бзап дванадця I IoHtlBtt t,t t

тий пуикту 22

бзац лванадця поновлl ltt

тий пункту 22

бзац дванаjlttя l IolttlBtt-ttt

тий пункту, 22

бзац дванадця IlotttlBlt ttr

б о\{ исjlова ,] каз

озац .:lванадll,я IItlHtllзtt ttt

тиt"л пункту 22

9.рIзнЕ
9,1. Iнформаuiю директоРа .ЩепартамеНту державноГо геологlчноl,о Koll],po.I]I()

гончаренка В. В. стосовно надходження листiв надрокористувачlв з кло tlo,taltl l,l\l

продовжити термiни на усунення порушень.

пропозицfi : рекомендувати Держгеонадрам врахувати пропозицii Робо, to.1

групи, вiдповiдно до перелiку

Перелiк

спецiальнi
дозволи на

користуванн
я надра]\,lи

Код згiдно з еДРПОУ.
власник спецiа.,Iьного до-

зволу на користування
надрами

Назва

родовища,
корисна копalлина,
мiсцезнаходження

(область)

Е{

а
0)FN .Щата

ви-
дачi

Пропозиttii

6239
тий пуrrкту 22 1

l

tr

1
1



20940248 привАтнЕ
мАлЕ пlдприемство

кАЛЕС>

64

2036

БiляiЪське
блок - Ns},[s 1 , 2, з, 4

l l, 12, l0)
пiсок,

пiщано-галечник
одеська

)l

l 2120

2 J

31.0l.
2000

3091l290
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
КБУКОВИFlСЬКА

ЦЕГЛА)

12.10.
200l

!о
l2. l0.
203l

2 256з

l9l70l65
ТОВАРИС,ГВО З
оБмЕжЕtlою

вIдповIдАльнIсl,ю
кН.П. Б>

20з2

До
9.0"7.

XopocHiBcbKe
пlсок

львiвська

274з 29.0,7.

2002
J

з l 87895l
ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-
жЕною вlдllовlдАJlь-

HICTIo ,окслнА-м"

Вiкно-Буковинське
суглинок

Чернiвеttька

До
2з.09.
2032

2781 2з.09.
2002

.+

6958з20
привАтнЕ

КАМНЕОБРОБЛЮЮЧЕ
lдприсмс,гво "тЕмп"

20 покостiвське
дiлянка "Заможне"

гранолiорит
Житомирська

JlJj 08.09.
2003

5

3 l583505
ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬ-

НIСТЮ ВИРОБНИЧЕ
ПIДПРИСМС'ГВО (l;O-

гуслАвськиЙ грлrtlт-
ниЙ кАр,ср)

flo
06.12.
20зз

тептiiвське
гранiт

Киiвська

6 зз11 19. i2.
200з

Горбулiвське
дiлянка Торчинська

габро. габро-
лабралорит

Житоми ька

l8.10.
2004

До
18.10.
20з4

7 з473 32505889

ДОЧIРНС ПIДПРИСМСТ-
во (укрАiнськд

КАМ,ЯНООБРОБНА
КоМIlАНlя (ТоРЧIlL

з3O9з694
ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬ-
нIстю,нАдрА IHBECT"

маславське
гранiт

Житомирська

09.12.
2004

20lt

До
29.|2.
2034

Малофелорiвське
гранiт

миколаiвська

9 з629 29.12.
2004

47

l з864l62
товАрис,гво з оБмЕ_
жЕною вlдповIдАль-

нlстю,нАдри"

Продовжиr,tt до 0 l .02.2()]()

TepMiH усунсння IlopvIIlcltl,
BcL,aHoB:Ict t ll Г.t llilказ()\l

ржгеона.lр Bi:l l6.()9.]() l ,

7

а) екс lя

с
Nц зз9

Продовжити ло 0l .02.20]0
TepMiH усуttення ttop\l lIIc ll l,

вс,ганов;tсItий llаказо\l
ержгеонадр вiд 29.08.20l (

N9Зl4

Продовжити .цо 0l,02.202()
TepMiH усуttення пор\ i llc lt l,

вс,ганов.rсний llllKitзo\I
ержгеонадр вiд 23.04л]() l(

Nc l25
Продовжити до 01.02.202()
TepMiH усунення tlopvIl l(,llb

вс,гановлеtlt,tй llаказ()\l

ержгеона.\р Bi.lr 29.08.2()l '
Л,r 3l4

Продовжиr,и до 0l .02.20]()

TepMiH усунення tlopvlltclll,
вс,гановлеltl,tй ltаказоII

!ержгеона;lр Bi:r 22.07.20l (

N, 232

I Iродовжи-r,и до 0l .0].]()]()
TepMiH усуIlення l Iop\,! llL,lll,

встановлений ttаказоIl

ержгеонадр вiд 3 l. l 0.2()l l
Ns 405

Продовжити до 0l .0].]()]()
TepMiH усуttення пор},l Ilcl ll,

встановлепий llaкa:]o\t

Держгеоtlаjtр вiд f 2.07.][)l '
N,,]j]

[l роловжи,t,и ло 0l .0].2()]{)

TepMiH усуненпя Itop),ш|L-l l l,

встановлений tlakat^]ort

.Щержгеона,,tр вiд 29.08.2()l (

Nlr 3l4
Продовжи,t,и до 0l .02,20]()
TepMiH усуttення llopvlIlcl lb

встановлений HaкiBov
ержгеонадр вiд 09.08.2() l l

N,r 266

До
1.0l.

Стрiлечько-Кугське
дiлянка Захiдна
глини. суглинки

Чернiвецька

3555



323 l 98l 4
ТОВАРИСТВО З

оБмЕжЕною вIдllовl-
дАльнIстIо ,чЕрнI-

ГIВСЬКА БУДlВЕЛЬНА
KEPAMlKA"

До
з1.|2.
20з4

HociBcbKe 2
суглинок

Чернiгiвська

3648 30. l2.
2004

10.

з624968з
приt]Аl,tIЕ

пIдприемство ,укр-
БудсЕрвIс _двм"

20 Гадяцьке 4
суглинок

полтавська

з866 09.06.
2006

ll

з06869з l
сшьсько_госпо-

дАрськЕ l,овАрисl,во
з оБмЕжЕl]оIо вlдпо-

ьнIстю "нАдlя"вIдАл

20 Купське
суглинок

Чернiвешька

j988 09.08.
2006

|2.

204l 00 02.1 l .

2006
lз,

з244,729з
ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-
жЕною вlдповIдАль-
IСТЮ ,ПОТОКIВСLКИ

ГЕЛЬНИЙ ЗАВО

велико-потокiвське
суглиЕки

lвано-Франкiвська

05.07
2007

20428ll .+.

16 Олексинецьке
пiсок

хмельницька

4з52 31.08.
2007

l5.

€ркiвське
гнейс, пiсок
Черкаська

До
l6.09.
20зб

l6. 4702

EpacTiBcbKe
гранiт

!нiпропетровська

30.09
2008

До
08.02.
20з2

|,7 .

До
з l .05.
2022

пiщано-ходовицьке
частина дiлянки

Лiвобережна
пiсок

львiвська

l8 4827 25.12.
2008

J1.1-,
2004

До
з 1.12.
2033

Берлянське дi.лянка
Берлянського родо-

вища мiнеральнi
вalльнl води_т

l9. з664

48

3 l2l 1 8зз
приl]АтнЕ

ПIДПРИСМСТВО
"кАр,ерА"

3039l l97
вироБничо-
комЕрцlЙнЕ

пIдприемство
,укрАiIlл-АI,ро"

з1l4l625
дочlрltЕ

пIдприемство
"ЧЕРКАСЬКИИ
оБлАвт,одор,

400758l 5

Акцlоt|ЕрI lE
товАрисl,во,укрАiнськА
зАлlзни

Проlовiклtr,и .,lo 0 l .02.]0]()
TepMiH у,с;-llенttя Ilop\ l llL-Ill,

встановлений наказо\I
ержгеоналр вiд 27.06.20 l 

(

N9 20з

Про.tовжtt,l,и ]к) 0 l .0], ]()]t)

терtиiн l,c1 tteHlrя lI()p\ l llclll,
встановлений Haкa:]o\l

ержгеонадр вiл 09.08,20l (

Ns 266
Проловжити до 0l .02.202()
TepMiH усуttенrtя IIор\ tllctl,,

встановлений tIaкa,}oll

ержгеонадр вiд 27.06.]() l 
(

м 203

Продовжи,t,и,rо 0 l .02.]t)](t
TepMitl усl ttенttя ll(}p\ llIc]ll,

встановjIсIIи й нi,lкilз()\l

ржгеон&:1р Bi.ir 09,0[l.]() l 
(

л! 266
Продовжи,ги :Kl 0 l .02.]()]()

TepMiH усl,ненltя ttop),IllcI lb

встановлений tIaKa,lONt

ержгеона.цр вiл 2j.04.2() l 
(

Ns l24
Проловжи,ги до 01.02.20]()
TepмiH усунення I Iopvlucllb

встановлений tIaKi1,]()\t

геонадр вiл 22.07.]() l 
(

N9 2з2
Продовжtл t,и .цо 0 | .0 | ,]t) ] ()

TepMiH yc,vtreriHя IIор\,I IIcl t l,

встанов;tений llaKa,]o\l

ржгеонадр вiд 27.0(1.2() l 
(

Nq 202
Проловжиr,и :кl () 1,05.]0](t
TepMirl усl шенltя llopllIlclll,

встанов.,ltени й tlaKa,]()\l

ержгеона.ilр вiл 27.06.2() l !

Лr 203

Продовжитлt .ltо () l .()2.2()]t)

термiп усунеtltlя ltop\ l IIclIl,

вс,гановлений llaкaзo\t
ержгеонадр вiд 09.08.20l (

Nч 266

I lро.,tовжити .,ю 01.0].]()]t)
TepMiH усуненItя l lop},l Ilcll ь

встановлений наказо\I

з575474
товАрисl,t]о з оБмЕ-
жЕною вlдповlдАль-
НIСТЮ (СТРИЙСЬКИЙ
ГРАВIЙНИЙ ДРОБИЛЬ-
но-сортуI}АJIьниЙ

зАв()д>
164716з

привАтI-IF]
АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО IeO вi,ц 22.07.2()l(

Погорiлiвське
пiсок

Чернiвецька

l9.09.
2008

4708



кПРИАЗоВКУРоР'Г>Запорiзька
321б5055

ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-
жЕною вulповIдАJIь_

НIСТЮ КСЛАЗIН>

28.|2.
2006

Кричiвське дiлянка
I-{eHTpa:rbHa поклал
пiвнiчний, поклад
Пiвденний вапняк

Закарпатська

20 ,+181

з27691,29
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

вIдповlдАльнIсllо
,БудIндустрIя_ 2003"

2з.l0.
200,7

20 сазонiвське
суглинки

пол,гавська

2l 4445

30l з0502,ГОВАРИСТВО 
З

оБмЕжЕноIо вIдповl-
ДАЛЬНIСТЮ кНОВОАВ-
рлмlвськиЙ LlЕгЕль-

ниЙ зАво ))

HoBoaBpaMiBcbKe
блок В-II, А-1

суглинок
полтавська

l2.1l.
2009

2022. 5044

2470552l
дочIрнс

пцприемство
кШПАТ>

йосипiвське
каолiн лужний
Житомирська

l9.1 1 .

2009
20l). 5047

33з 58l
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО
(киiвський мАргА-

РИНОВИЙ ЗАВО )

Киiвське (Св.NФ,Iл

l(313 кА>,2 (435

кА>, 3 (l329) питнi
пiдземнi води

MicTo Киiв

14.06.
20l0

До
30.01.
20з2

5168

Полiвсъке дiлянки:
Пiвденна, Пiвнiчна

мiгматит
вiнницька

5 188 21-09.
20l0

25

l38 l 6223
товАрисl,во з оБмЕ-
ЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬ-

НIсТЮ (COKIJI)

Пiлгiрське
(св.> 1-Е)

питui пiдземнi води
львiвська

205|,79 01.07.
20l 0

26.

|10,792
ПУБЛIЧНЕ АКЦlОНЕРНЕ

ТоВАРиСТВо (ПоЛ-
ТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕ-

ХАНIЧНИЙ ЗАВО ))

Водозабiр
пiдприемства

питнi та технiчнi
пiдземнi води
полтавська

25.04.
2012

2,1. 55з 8

михайлiвське
(сверл.JФ l )

мiнеральнi природнi
столовi води

Сумська

10.04.
20l з

28. 5,75,|

медвiдське
пiсок

вiнницька

29.07.
20l 3

1.129. 5832

.+9

54 l4025
товАрисl l]O з оБмtj-
жЕною вlдllовlдАль-
НIСТЮ КПОЛIВСЬКИИ
грАнIтниЙ кАр,Ер)

14006035
ТОВАРИСТВО З

оБмЕжЕtlоIо вlдIlовI-
ДАЛЫ {IСТIО (Аl-РОttlД-
ПРИсМСТВо (ПРоГРЕС-

ТЕхноЛоГlЯ)

Jф 230
Продовжити до 01.02.2020

Tcprvt iH ycvttellttя пор\,l lIclll,
встановленийt HaKa,}()\l

ержгеона]lр вiл 29.Ott.2() l '
Nu 314

Продовжи,r,и Jro 0l .02.20]0
TepMiH усунення поруllIсl ll,

встановленийt tlaкa:to\I

ержгеоналр Bi: 27.06.2(} l (

Nч 20з
Продовжи,ги до 0l .02.202t)
TepMiH усl,ttення Itop\ ltlc!lI)

встановлений HaKaзO\l

.Щержгеоналр вi.ц 29.()8,]() l '
Nц 314

Проловжиl,и ,цо 0l .02.202()

TepMiH усу,ttенпя пор\ lIIcIl l,

встановлений паказо\1

ержгеонацр вiд 09.()8.2()](

л! 265

Продовжrги до 0l .02.20]()

TepMiH усуlIснI{я IlopvIlIcllь
встановленt,rй HaKlt,]o\l

жгеонадр вiд 22.07.]() l 
(

Na 2з2
Про,лов;кrt-t,и ..ro 0 l,()].]()]( l

TeprtiH t,clllcHttя |l()l]\ llIc lll,
встановJlсIIий llаказtl\l

ержгеонаjtр вiд 29.()8. ]{) l'
N9 зl-+

[Iроловжи,l,и до 0 l .02.]()]()

TepMiH усr,ttення пopvlllcl l l,

встановлений tlаказо\I

ержгеоналр вiд 09,08.2() l'
Nц 266

Продовжиr,и ]о 0 l .02.]0]()
термiгt усунення llop\ l] Icl ll,

встановлений наказо\l

9ржгеонадр вiд 27.06.20 l 
(

.Nb 20з
Продовжи-t,и ло 01.02.20]()
TepMiH усr,ltення IlopvIlIcl lь

вс,ганов:tений llaKа.]o\I

.[[ержгеопа;rр вiд 22,07,2() 1 
(

N,] 230

Проловжиr,и до 0l .02.202()

Tepltiгt ycl,ttctrrtя Itol]\ l ltL,I t l,

встановленил] tIaKtгrO\t

3 53462з 8

приI}л1,IlЕ
пlдприсмсl,в()

lкБУД 'I'PAI lC' Cl:-PI}I('-\{> )KI c()l lii.lp Bi, t ()9.()li,]1j l,

20

20

20



2647,76з
привАтнЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

КПРИАЗОВКУРОРТ>

Берлянське
(св. NsNs 1, 2)

пiдземнi лiкувально-
мiнеральнi вол

Запорiзька

6002 2,7 .l1.
2014

2030.

20 козятинське
дiлянка Сокiлецька
питнi пiдземнi води

вiннiцька

зl. 6024 29.01.
2015

24249750
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
(yKPAiHCbKA
ЗАЛIЗНИIlЯll

264776з
привАl,нЕ

АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

(ПРИАзоВкУРоРТ)

Кирилiвське
дiлянка Кирилiвська
l пiдземнi лiкуваль-
но-мiнеральнi воли

Запорiзька

l9.03.
20l5

з2.

264716з
привАl,нЕ

АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

(ПРИАЗОВКУРОРТ

20 Курилiвське
(св. JфNs 7-К. 8-К)

пiдземнi лiкувально-
мiперальнi води

Запорiзька

60з9 l9.0з.
20l 5

Бердянське
дiляпка санаторiю

(Берлянськ)
пiдземнi лiкувально-

мiнеральнi воли
Запорiзька

206040 l9.03
2015

з4.

2647,1бз
привАтнЕ

АкцlонЕрI-tЕ
товАрисl,во

(ПРИАЗОВКУРОРТ

Лазурне
(св. NчJS 746г, 748г)
пiдземнi лiкувально-

MiHepa,rbHi воли
Запорiзька

l9.0з.
20l5

20604135.

l зз 104l
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-
нЕ товАриство,ми-
колАiв_львlвськиЙ
комБIнАт БудlвЕль-
них констру

Розвадiвське-1
пiсок

львiвська

l4.06.
20l б

20бlз136

21685172 товАриство
З ОБМЕЖЕНОIО ВIЛПО-
вIдАльI llс1,1о з lнозt,]-
LlИМИ Il II]l](' I'ИLllЯМ

кХЕНКlЛЬ БАУТЕХItIК
yKPAlIlA

Вишгородське 1

(св. },,lЪ l (768) }lЪ 2
(4l 6/07)

питнi пiдземнi води
Киiвська

.Щiлянка Польова
пiщано-галечник

одеська

l0.03.
z0l7

20

)

бl88

4652з8.

) геологiчне вивчення, в тому числl досл iдно-промислова розробка

5с|

2641,76з
привАтнЕ

AKtlIoHF]PHE
товдрис,гво

(ПРИАЗОВКУРОРТ

3927859l
товАрис,гво з оБмЕ-
жЕною t]lдI lOBIllAJIb-

НIсТЮ кРЕСУРС-С>

N,266

Продовжи,l,и до 0l .02.]0]()
TepMiH усунення пopylttellb

встановлений наказо\,t

ержгеон&lр Birr 22.07.20l (

Ns 230
Продовжити до 0l .02.20]0
TepMiH усупення tIopvlllcHb

встановлений tIаказO\t

ержгеонадр вiд 09.08.20l (

Nr 266
llроловжи,t,и до 0 1.02.]0]0
TepMiH чсуttснгtя IIopvtllctl l,

встановлений Iiaкa:]()\t

ержгеонаJlр Bi:r 22.07.]()l '
Nl 2]0

Проловжи,t,и до 0l .02,20](t

TepMitt ycyHcltItя Ilop),l llc| ll,

вс,гановjtений накitзt)\l
ержгеонадр вiл 22.07.20l '

]Ф 2з0
Проловжи,ги до 0 l .02.202U

TepMiH усуltенIIя пор\,lllсlI l,

вс,ганоtlлеlrиi:i lIакllз()\I

ýржгеонадр вiл 22,07.2(t l '
N9 2з0

Про.rrовжи,ги .ло 0l .0].]0](l
Teprtitr vcvttcHttя llOp\ Illc li l,

вс,ганtlвltс,н и ii tItlK1l,}()\l

ержгеоналр Bi;r 22.07.]() l 
(

Ng 230
Продовжити до 0l .02.202()

TepMiH усунення пopvllleIlL
встановленигt tlаказо\l

ержгеонадр вi,ц 27.()6.2()l (

N! 203

Продовжити ло 0 1.02.20]()

TepMiH усуltення пор},l llclll,
вс,гановлени t"l HaKa,}()It

flер;кгсtltlа.,tр
вiд 09.08.20l9 Ng ]65

Продовжи,ги ло l 5.() l ,]()]t)

TepMiH усуrIення IIор\ lllel ll,

вс,rаноtзлени йt ttaKi,r}O\l

ержгеонацр вiл l6.09.20 1 
(

Nр 339

28.0l
20l 5

2060з8

JJ.
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9.2 IнфрмаЧiю диреlсгоР .Щепаргамеяту державного паологlчного конl-ро-

лю ГончарнКа В. В. стосовнО rDОП КрrшопОс ВiкюР Микоlrайович (код Сд[Illl0У:

l4390l02ll), якому EaJlaHo спецiаrrьвяf, доввiл па KoplrfiyBsнlr,r в8драми }G 5052 Bi;t

2б.l1.20о9 3 метою видобуваrrня суглинкiв прrдаmю( з додавання}t в шrDflу З2оlо пiск1

Пiвнiчпоi i Пiвденноi дiЛяtlок дJrЯ вЕкrmвJIGншt способоМ шlастшчноm формуванllя tlpH

примусовомУ cyuriнHi цсглп марк! 75-100, а прц природному cyluiHHi - tlегли марки l25

за мiцнiспо' а також чорспицi' та б€з доддвilrням пiску при прир]lному cymilrrri ll()t,t-

ногiлоi цегли марок 75.100 за Miцlicтю CTapiBaпiBcbKono рдовища (За,хiдна Ji;tянка)

CyMcbKoi обласгi.
за рзультатами первiрки, прведенот .щержгсонаерами у звязку з llаявlllс'll() lli,-

руlшень зirконодавства про надра намюм вiд 07.09.20lt J{s зl l дiю зазначеllого.'l()зR()"l\

зупинено.
наказом [сржгеовалр вiд 09.08.2019 Ng 266 поновrсво дiю спецiаjlыtогo ]tозвоj|)

на користумння налрами }Ф 5052 вiд 26.11.2009

Згiдпо з лнсгом MiHicTepcTBa rосгишii Украiни вiд 10.09.2019 }Ф зз576l l945ý_26- 19

згiдно з ддвкмп единого дерr(авноrc рессгру 02.0l20t9 проведено pcc,lpauiйrt1, .tirtl

<<,Щержазна ресстраriЯ прrоrrй"""Я пiдприсмкицьКоi дiя.lьноgгi фiзичноi особи - пiдttрrr-

сrrй у разi П .мфао чrоло фiзичяот особи-пиприемця Кривоrrос Вiкюра Миколагtови,tu

(Iленг кол l4390l02l l).

пропозищl: рекомендукlти .щерхсгеона,лрам врахувати llрllозиllii РобочоI

групи:
l. trа пLrcTaBi абзаlry чегвсРюпо частltнИ cboMoi статгi 4-1 Ъкону Укра'iilи <llptl

дtrзвi.lьну сясгему у сфрi господарськоi дiяльностi> у зв'язку з llaяBlticttr tt

сдпному державному ре€сФi юридичншх осiб, фiзrrчних осiб - пiдпрясчtliв la

|ромадськихформумньвiдомосгейпроприllинсlIнjlпiдприсмничькоJдiя.tыtrlсri

фiзичноiособи-пiлприемruУзв'язкузiсr.rерпоВинеgtинарозг.'lя,llкоrtiсiir
питаttь вадрокористувашц пrrа}rЕя щодо rшулювlшrrс спецiаlьного Jозвоjl) tlц

корисrування налраrrи JФ 5llý2 вЦ 25.11.2fi}9;

2. Скасуватв наказ ,Щержгеоналр вiл 09.08.2019 ffg 2б в частинi nottoB.tcttttя ;tij

спецiа.rьного дозволу ýа користувsняя наярами Nе 5052 вiд 26,11,2Ш9,

Прнсlггнi члеш

l. Слiпко С, о.

ш Робочоi гр 1l

Марченко О. О.

3. Бурлучький М. С. Зур'ян О. В.

5. Сушко О. В. Григiль В. I-.

Запрошенi:

2

4

б

Талько В, В. Земська С. А.

\

,ь


