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Присрнi:

Гончаренко
Вадим Вiкторович

Слiпко
Сергiй Олексiйович

Марченко
Оксана Олександрiвна

Зур'ян
Олег ВолодимировиtI

Григiль
Вментин Григорович

и з питань надроко-

в. в. гонtIАрЕнко
20l9 р.

м. КиТв

.щирекгор .щепартаменry державЕого геологiчного
коцтролю.щержгеонадр, голова Робочоi групи з
питань надрокористування

Завiдувач сектору Еа)rкового супроводженюI гео-
логорозвiдуваJIьних робiт, засryпЕик голови Ро-
бочоi групи з питань надрокорисryвання

ро

проток - рг/20l9
засЙання Робочоi групи з питань надрокористуваншI

l
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члени Робочоi групи з питань надрокористування:

Сушко
Олександр Васильович

Засryпник директора .Щержавного науково-
виробничого пiдприемства <Щержавний iнформа-
цiйний геологiчний фонд УкраiЪи>

4 Головний спецiалiст вiддiлу Вiддiлу взаемодii з
правоохоронними органами !ержгеонадр

6

7

головний спецiалiст Вiддiлу використання надр та
забезпечення виконанtш процед/р надання спецiа-
льних дозволiв та мiжнародного спiвробiтництва

Засryпник директора з економiки, виробництва та
загtцьних питань Украiъського державного геоло-
горозвiдувального iнстиryry

Засryпник Голови ,Щержавноi KoMicii УкраlЪи по

iФ
lcJ

запасах корисних копЕlлин

5. Шевченко
Оксана Григорiвна
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Iнформацiя щодо правомочностi проведення другого засiдання Робочоi групи
з питань надрокористуваIrнrI.

Розгляд та затверджеЕня порядку денЕого засiдаЕня Робочоi Iрупи з
питань надрокористування.

Розгляд питанIuI щодо надання спецiальних дозволiв на користування
надрЕlми вiдповiдно до rrу{кту 8 Порядry наданЕя спецiальних дозволiв
на користуваннrI надрами, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни вiд 30.05.20l l Ns бl5 (ла:ri - Порядок).

Розгляд питаЕнrI щодо продовженюI строку дii спецiшrьних дозволiв на
користуваншI надраil,tи вiдповiдно до гryнкту 14 Порядку,

Розгляд питань щодо внесення змiн до спецiальних дозволiв на користування
надрами вiдповiдно до пyr{кту 17 Порядку.

6. Розгляд питань стосовЕо скасуванця наказiв ,Щержгеонадр, у зв'язку з неспла-
тою суб'ектами господарювання вiдповiдного збору згiдно з гrрrктом 13

Порядку.

Рiзне, що стосуеться надаЕнrI, продовженЕrI строку дii та внесення змiн до
спецiа.ltьних дозволiв на користуванIш надрами.

8. Розгляд питань щодо зупиненIUI та ануJIюванн,I спецiальних дозволiв на ко-
ристування надрами.

9 Розгляд питаннJ{ щодо поновлення дii спецiальних дозволiв на користування

l0. Рiзне, що стосусться питаць надання TepMiHiB.

7

надрами.
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СЛУХАJIИ:
l.Iнформацiю голови Робочоi групи з питань надрокористування, директора

,Щепартаменry державного геологiчного контроJIю ,Щержгеонадр Гончаренка В. В.
щодо правомочностi проведення 13.|2.2019 засiдання Робочоi групи з питань надро-
користуваЕш{.

Наказом,Щержавноi сrгужби геологii та надр Украiни вiд 21.11.2019 JS 426
затверджено Положення про Робочу групу з питаЕь надрокористування,
(далi - Положення).

Згiдно iз зtвЕаченим Положенням формою роботи Робочоi групи з питань над-

рокористуванrrя (лалi - Робоча група) е засiдання, якi сюrикаються за рiшенням
Голови цiеi Робочоi групи.

Засiдання Робочоi групи, на якому присутнi бiльш як двi третини ii членiв, вiд-
повiдно до абзацу п'ятого пунrry б Положення е правомочним.

У)GАJIИЛИ: розпочати lЗ,|2.2019 засiдання Робочоi групи, у зв'язку iз при-
сутнiстю на засiданнi Робочоi групи бiльrш як двi третини iJ члевiв.

СЛЖАJIИ:
2. Iнформацiю голови РобочоТ групи з питань надрокористування, директора

.Щепартаменry державного геологiчного контролю .Щержгеонадр, голову Робочоi
групи Гокчаренка В. В. щодо затвердженнrl порядку денного засiдання Робочоi гру-
пи.

УХВАJIИJIИ: затвердити порядок
вiд 13.12.2019 в цiлому.

денний засiдання Робочоi групи

СЛУХАЛИ:
3. Iнформацiю щодо надання спецiальних дозволiв на користування надрами

вiдповiдно до гryнкry 8 Порядку.
3.1. Iнформацiю в.о. нач.шьника вiддiлу використаншI надр та забезпечення

виконаЕнrI процедур наданЕя спецiа.пьнlо< дозволiв та мiжнародного спiвробiтництва
Талька В. В. щодо надання спецiальних дозволiв на користуваннJI надр€lми вiдповiд-
но до пiдгтуlкry першого пункту 8 Порядку.

},,l! з/п Суб'екг l
олаRюван|

Вид
користуваIrЕя

На,ДРalIl{И

^осп
Корисна
копаJIина

Назва об'еrry Пропозицii

3.1.1 ПрАТ
"Iкгеркорн

корн просессiнг
iндастрi"

видобування TexHlIml
пiдземпi

водr

дirrянка
Присамарська-2
Присамарського

родовища

.Щнiпро-
петровська

надати
на 20 poKiB

УХВАJIИJIИ: рекомендувати,Щержгеонадрам вр€rхувати пропозицii Робочоi
групи щодО надЕIнIlЯ спецiальнrтХ дозволiВ на користування надрами згiдно з пiдгryнк-
том першим rryнкту 8 Порядку, вiдповiдно до Перелiку:

Перелiк

область
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з.|.2 тов
"Шестакiвське"

видобlъання питнl
пiдземнi

води

шестакiвське
родовище

XapKiBcbKa надати
на 20 poKiB

з.1.3 ПрАТ
"Пиво-

беза.lп<огольний
комбiнат

"Радомиш.llь"

видобрання питнl
пiдземпi

води

дiлянка "ПБК
"Радомишль"

радомишльського
родовища

Житомирська надати
на 20 poKiB

3.1.4 тов
"Спецмонтаж-

iяновацiя"

питll1
пiдземнi

води

Мирненське
родовище

(свердловина
N9 1021-В)

Запорiзька надати
на 20 poKiB

3.1.5 ПрАТ
"Газiнвест"

геолопIше

вивчення
нафто-

г }опосних
надр, у тому

числi
дослiдrо-

промислова
розробка

родовищ, з
подaIJтьшим

видобранням
нафти, газу
(промислова

розробка
родовищ)

гд}
природtий

чеканська плоца
Щружкiвськц

Пiденно -
Чорноryзька
струкryри)

IBaHo-
Франкiвськц
Чернiвечька

надати
на 20 poKiB

3.1.6 ПрАТ
"Газiнвест"

геологiчне
вивчешtя

нафто-
газоЕоснЕх
над), у тому

шслi
дослiдво-

промислова
розробка

родовищ, з
подаJIьшим

видобуванняrr
нафти, газу
(промислова

розробка
родовищ)

газ
природtий

ключiвська
площа

(Пiвденно-
Яблунiвська,
хiмчинська
струкryри)

IBaHo-
Франкiвська

3.2. Iнформацiю в.о. нач.rльника вiддirry використаЕня надр та забезпечення
виконtlння процедур надання спецiarльIiих дозволiв та мiжнародного спiвробiтництва
Талька В. В. щодо наданЕя спецiальних дозволiВ на користування надрами вiдповiдно
до пiдrryнкry третього пу{кту 8 Порядку.

видобрання

Еадати
ва 20 poKiB



УХВАJIИЛИ: рекомендувати ДержгеонадраDr врахувати пропозицii Робочоi
групи щодо надання спецlальних дозволlв на користування надрами згlдно з пlдпунк-
том TpeTiM rгyrlкry 8 Порядку, вiдповiдно до Перелiку:

Перелiк

3.3. Iнформацiю в.о. начЕцьника вiддiлу використання надр та забезпечення
виконatння процедур надання спецiальних дозволiв та мiжнародного спiвробiтництва
талька В. В. щодо надання спецiаrrьних дозволiв на користування надрами вiдповiдно
до пiдrrункry шостого пункгу 8 Порядку.

УхВАJIили: рекоменд/вати .ЩержгеоЕадрам врахувати пропозицii Робочоi
групи щодо надання спецiальних дозволiв Еа корисryваЕня надрами згiдно з пiдпунк-
том шостим пyrrкry 8 Порядку вiдповiдно до Перелiку.

Перелiк

Jф з/п Вид
користувtмtul

надрiми

Корисна
копалияа

Назва об'екгу область Пропозичii

3.3.1 ТОВ "Бiогазенерго" геолопчне
вивченЕя,

у т.ч. ЩПР

Texlllчяl
пiдземнi

вод{

водозабiр
товариства

(свердловипи
JФNs 04-12, 08-
12, 30-13,01-14,

|2-1,7,21-|,l)

надати
на 5 poKiB

з.з.2 ТОВ "Хорольсь-
кий завод длтя.пtх

прол5rкгiв
харчрання"

видобуванпя питнl
пiдземнi

води

дiлянка Ns l
(свердловини
NоNэ 2,8) та
дiлянка Nq 2

(свердrrовини
NФrгч 1,3,5,7)

Хорольського-II
родовища

полтавська надати на
20 poKiB

}lъ
з/п

Налро-
користрач

Вид
корист)ъання

надрами

Корисна
копмина

Назва
об'екгу

область ПропозицiТ

з.2.1 тов
"Половлi пiсок"

геологlчне
вивчення

пlски дллrка
полов.тriвська

PiBHeHcbKa надати
на 3 роки

з.2.2 геологlчне
вивчення

счглинки Еадати
на 3 роки

5

Суб'скг
господарюваннrI

КиiЪська

тов
"Щегольня
Фортеrи"

олiiвська
дiлянка

Тернопiльська
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3.3.3 КПВКГ "Iчень" геолопчне
вивчення,

у т.ч..ЩПР

питнl
пiдземнi

води

дlJIянки
водозабору

пiдприсмства

Чернiгiвська надати
на 5 poKiB

СЛУХАJIИ:
4. Iнформацiю в.о. начаJIьника вiддiлу використання надр та забезпеченЕя

виконапня процедур наданнJI спецiЕrльних дозволiв та мiжнародного спiвробiтництва
Талька В. В. щодо продовження строку дii спецiа.llьних дозволiв на користування
Еадрами вЙповiдно до гtуtlкту 14 Порядку.

)aхВАJIиJIи: рекомендувати .Щержгеонадрам врЕlхувати пропозицii Робочоi
групи щодо продовженнrI стоку дii спецiальних дозволiв на користування надрами
згiдrо з тrуrrкгом 14 Порядку вiдповiдно до Перелiку.

Перелiк

Ns
зlл

Ns
спец.

доз-
BoJry

[ата
вида_

чi

Налро-
користувач

Вид
користув:lншl

надраь{и

Корисна
копалина

Назва
об'еrгу

область Пропозичii

4.| |902 08.06.
1999

ПрАТ
"рижiвсьlоrй

гранiтний
кар'ер"

видобування грilнlти Редлське
родовище
рижiвська
дiлянка

полтавська прдовжити
сцок дii

на 20 poKiB

4.2 4652 28.01.
2015

геолопчне
вивчення,

у т.ч..ЩПР

пlщ:lно-
гагьковий
матерiал

дlJIянка
"Польова"

одеська продовжити
строк дii

на 5 poKiB

4.з з l40 08.09.
2003

кп
"Щегельник"

видобування глини хотинське
родовище

Чернiвецька продовжити
строк дii

на 20 poKiB

4.4 4567 14.08.
20|4

тов
"PoMaHiBcbKi

Товтри"

геологlчне
вивчення,

у т,ч..ЩПР

пlдземнr
мiнеральнi

води

романiвський
прояв

(сверлловина
Nэ 77)

хмельницька продовжити
строк дii

на 5 poKiB

4.5 1,102 22.|2.
1998

.Щержавне
пiдприемство
"Нацiональна

атомна
енергогенеру-
юча компанiя
"Енергоатом"

видобування питнl
пiдземнi

води

дlJlянка
нетiшинська

нетiшинського
родовища

Хмельницька продовжити
строк дii

на 20 poKiB

тов
"рЕсурс-с"
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4.6 2225 16.08.
2000

пАт
"Укрнафта"

видобрання гдi
природlий,
конденсат,
суплпi

компоненти

космацьке
родовище
(III ярус
скJIадок

Бориславсько-
Покуrськоi

зони)

IBaHo-
Франкiвська

продовжити
строк дii

на 20 poKiB

4.7 4б59 05.03.
2015

АТ "Укргаз-
видобуваяпя"

геолопчне
вивчецЕя,

у т.ч.,ЩПР

нафта, газ
природrий,
конденсат

КотлярЬсько-
Ведrледiвська

площа

XapKiBcbKa продовжити
сток дii

на 5 poKiB

4.8 1б05 05.10.
l998

ПрАТ "Корос-
тишiвський
гранiтний

кар'ер"

видобування габро Кам'яно-
брiдське

родовище

Житомирська продовжити
строк дii

на 20 poKiB

СЛУХАJIИ:
5. Iнформацiю в.о. начаJIьЕика вiддiлу використ.tнtul надр та забезпечення ви-

koEaHHrI процедур надаЕнrI спецiальних дозволiв та мiжнародного спiвробiтництва
Талька В. В. щодо внесенюI змiн до спецiальних дозволiв на користування надрами
вiдповiдно до пylrкту 17 Порядку.

УХВАJIИJIИ: рекомендувати вр€lхувати пропозицii Робочоi групи щодо вне-
сеIпrя змiн до спецiальних дозволiв на користування надр€l}tи вiдповiдно до пункry l7
Порядку, згiдно з Перелiком:

Перелiк

Ng
з/п

Iъ
спец
до3-
волу

,Щата
видачi

Надро-
користувач

Вид
користув:шня

надрlми

Назва
об'екту

область Пропозицii

5.1 ззз4 01.07.
2004

Преди-авниц-
тво "Регал
Петролеум

Корпорейшн
Лiмiтед"

видобування газ приро-
дний, кон-

денсат,
супутнi

компонен_
ти

Свиридiвське
родовище

по-тпавська внести
змiни

пп.2, 4 п. |'i

5.2 2521 09.08.
2004

ПрАТ "НВК
"Укрнафт-

iHBecT"

геологi.пrе
вивчення

нафто-
гiлзоносЕID(
вадр, у тому

,плслi

дослiдяо-
промислова

розробка
родовищ, з
подальшим

нафтц газ,

розчинекий
у нафтi,
супупli

компонеЕ_
ти

Бiлолiський
блок

одеська внести
змiни

пп.2п. 1'7

Корисна
копалина
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видобраншш
нафти, газу
(промислова

рзробка
родовищ)

5.3 2522 09.08.
2004

ПрАТ'НВК
"Укрнафт-

iHBecT"

геологlчне
вивчення
нафто-

гц}оносних
надр, у тому

числi
дослiдно-

промислова
розробка

родовищ, з

подаJIьщим
видобуванняr.t

нафти, газу
(промислова

розробка
родовищ)

газ
природвий,

нафта

Алiбейсько-
TparriBcbKa

Iшоща

одеська внести
змiни

пп.2 п. 17

5.4 z+б l 14.05.
2001

ПрАТ фiрма
"АнтIк"лтд

видобування габро родовище
"Лугове"

Житомирська внести
змiни
пп.2,4
п. 17

5.5 4214 22.02.
2007

ПрАТ
"XapKiBcbKe

кар'еро-
управлiння"

видобуванпя пlски Безлюдiвське
рдовище

XapKiBcbKa внести
змiни

пп. 4 п. 17

5.6 62зб тов
"Руломайн"

видобlъання зzlлlзнl

рУди
дiлянка М 2

кар'еру
"Пiвденний"
(техногенне

родовище)

,Щнiпро-
пЕтровська

внести
змiни

пп. 4 п. 17

5.7 4383 25.09.
200,|

тов
"Хоlцингом

компанiя
"Надра

УкраiЪи"

видобlъання гранlти Корецьке
родовище,

в т.ч.
Пiвденно-

Захiдна
частина

PiBHeHcbKa вЕести
змiни

пп. 4 п. 17

5.8 2,161 ТОВ "IHTep-

факг-Плюс"
видобування счглинки Ba:lKiBcbKe-4

родовище
XapKiBcbKa вЕести

змiни
пп. 4 п. l7

5.9 3555 ТОВ "Налра
iHBecT"

видобlъання гранlти маславське
родовище

Житомирська внести
змiни

пп. 4 п. 17

5.10 .Щружбiвське
мале приват-
не пiдпрпемс-

тво

видобуванЕя суглинки ,ЩружбЬське
родовище

PiBHeHcbKa вЕести
змiни

лл.2 п. 1'|

08.12.
201.,|

27.08.
2002

09.12.
2004

5804 02.0,7.

201з
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5.1l 3140 08.09.
2003

к1
"I_1егельник"

видобування гJIини хотинське
родовище

Чернiвецька вIlести
змiни

пп.4 п. 17

5.12 4567 l4.08.
20|4

тов
"PoMaHiBcbKi

Товтри"

геологiчне
вивчення, в

т.ч..ЩПР

пцземнl
мiнершьнi

водл

ромаяiвський
прояв

(свердловина
Ns 77)

Хмельницька внести
змiни

пп.2 п. 17

5.1з 4494 08.1 1.

2007
ПАТ "Арсе-
лорМiтгал

Кривий Рiг"

видобування питн1
пiдземнi

води

дiлянка Ново-
олексiiъська
Лазурненсь-

кого
родовища
(св. N 16-

221.)

!нiпро-
петовська

внести
змiни

пп.2 п. 17

5.14 1,102 22.12.
1998

.Щержавве
пiдприсмство
"нацiональпа
атомна енер-
гогенеруюча

компllнiя
"Енергоатом"

видобlъання питнl
пiдземнi

води

дIJUIнка
нетiшинська
Нетiшинсь-
кого родо_

вища

хмельницька внести
змiни

лп.2,3,4
п. 17

5,15 2225 16.08.
2000

пАт
"Укрнафта"

видобрання газ приро-
дний, кон-

денсат,
супупri

компонен_
ти

Космацьке
родовище
(III ярус

складок Бо-
риславсько_
Покугсько'i

зони)

IBaHo-
Франкiвська

внести
змiни

лп.2,4,6
п. 17

5.1б 4954 22.12.
20l8

ТОВ "Налра
cepBic iHBecT"

геологi.пrе
вивчення
нафто-

г&}оносних
надр, у тому

числl
дослцно-

прмислова
розробка

родовищ, з
подальшим

видобуванням
нафти, газу
(промислова

розробка
родовищ)

газ приро_

дний, кон-
денсат

Броварки -
Петрiвська

площа

полтавська внести
змiни

пп. б п. 17

5.17 485з 22.08.
20|,7

ТОВ "Налра-
простiр"

геологiчне
вивчення

нафто-
гiвоносних

надр, у тому
числi

дослiдво-
промислова

нафта, газ,

роз.шнений
у нафтi, газ
природlий,
конденсат

Майорiвська
площа

полтавська внести
змiни

пп. 4 п. 17
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рзробка
рдовищ, з
подаJIьшим

видобуван}rям
нафти, газу
(промислом

розробка
родовищ)

5.18 5536 24.04.
z012

,Щержавпе
пiдщрисмство
завод "Елекr-
РОВаЯСrrаш"

видобування питil та
технiчнi
пiдземнi

води

дlлянки
NФ.ts 1,2 Ва-

rrоlашiвського
родовища

XapKiBcbKa вЕести
змiни

пп. б п. 17

5.19 1605 05.10.
1998

ПрАТ "Кор-
стишiвськrd

гранiтний
кар'ер"

видобування габро Житомирська внести
змiни

лп.2, 4 л. |i

5.20 з47 25.09.
l995

вАт
"Черкасибул-

матерiа.пи"

видобування пlски змага,riвське
родовище
дiлянка

змагайлiвсь-
ка

Черкаська внести
змiни

гш. 3,4 п. l7

5.21 2784 2з.09.
2002

тов
"оксана-М"

видобування глини BiKHo-
Буковинське

родовище

Чернiвецька внести
змiни

пп. 4 п. 17

5.22 3847 06.06.
200б

видобування суглинки,
пiски, гли-
ни, гJIини
мергельнi

Корсунь-
шевченкiвсь-
ке родовище

Черкаська внести
змiни

пп.2,4 п. 11

5.2з 2443 19.04.
2001

ПрАТ "Ло-
пупrнянський

кар'ср"

видобранrrя вапняки Городиське
родовище

дi.пянка Ns l

IBaHo-
Франкiвська

внести
змiни

rгп. 4 п. 17

5.24 |229 видобуванrrя гlпси пiскiвське
родовище

львiвська внести
змiни
пп.2,4
п. 17

5.25 25,78 19.10.
2001

титановl
руди, супу-
Tlli кориснi
копalJшни -

циркон,
супугнi

компонен-
ти - п'rги-
окис вtша-
дiю, окис
скандiю

Вшки-
гацкiвське
родовище

Житомирська внести
змiни

rrп. 4 п. 17

Кам'яно-
брiдське

родовище

ПрАТ "Фiрма
"АIIЕкс,

04.02.
l998

ПрАТ
"Миколав-

цемент"

ТоВ "Валки-
Iльменiт"

видобування
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СЛУХАJIИ;
б. Iнформацiю в.о. начальника вiддiлу використапнJI цадр та забезпечення вико-

нанюI процедур наданшI спецiальвих дозволiв та мiжнародного спiвробiтництва
Талька В. В. щодо розгJIяду питанЕя скасуванЕя наказiв Щержгеоналр, у зв'язку
з несIшатою суб'ектами господарювавня вiдповiдrrого збору згiдно з rryнкгом l3
Порядч, вiдповiдrrо до Перелiку.

)rхВАJIиJIи: рекомендувати ,Щержгеонадрам врilхувати прийнятi рiшення вiдпо-
вiдно до Перелiку.

Перелiк

Ns
з/п

,Щата
прове-
деI Iя
засi

даЕня
KoMicii

Суб'екг
господарювдr

ня

Вид
користу-

ванЕя
НаДРаI\,rИ

Корисна
копаJIина

Назва об'екту область пункт
Порялку

Пропозичii

1 23.08.
20l,|
Ns

юп0|7

Шаргородсь-
ке

KoMyHzIJIbIte

пiдприсмство
"KoMyHcepBic"

видобУ
вtlння

дlJIянка
,Щiючий

водозабiр
(Шаргоролсь-

ка) Шарго-
родського
родовЕща

вiнницька пп.6п.8 рекомеядрати
скас)вати

п. 2 додатку
Ns3до

наказу вiд
29.08.20l7

Ns 390

2 19.07.
2019
Ns

,l12019

Херсонський
обласний
шкiряно-
венеро-

логi.пшй
диспдIсер

геолопчпе
вивченЕя,
у т.ч..ЩПР

муловl
лiку-

вшrьпi
грязi

дlлянка озера
Соляне

Херсонська пп.7п.8 рекомендувати
скасувати

п. 2 додатку
],{Ъ 5 до

наказу вiд
22.07,2019

Jф 233

3 t9.07.
2019
Ns

,lп019

КII "Монас-
тирищенське

в]rякг'.

геолопчне
вивченЕя,

у т.ч..ЩIР

пиIнl
пiдземнi

води

водозабiрна
дiлянка в

м. Мопасти-
рище,

летичiвський
водозабiр.
Урочаще
"Шевцова
левада",

",Щубрiвський
водозабiр"

Черкаська пп.6п.8 рекомендувати
скасувати

п. 1 додатку
Ns4до

наказу вiд
22.07.20|9

Ns 233

питнi
пiдземнi

води
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4 19.01.
20|9
Ns

7l20l9

ПрАТ
"евроцемент-

УкраiЪа>

видобу-
вання

крейд4
глина

шебелинське
родовище

XapKiBcbKa п. 14,
п. 1'7

переЕести
розгляд
питання

вц
l9,07.
20|9

}lb

7120|9

ТОВ "Мар-
марош"

гелогlчне
вивчення,

у т.ч..ЩПР

полlме_
талов-
мiсних

руд

дlJIянка
"Гаврищук"

Закарпатська п, 14 рекомендувати
скасувати
наказ вiд
l6.08.20l9

Nb 28l

6 вц
28.08.
2019

J,{!

9/2019

КII <Кре-
MiHcbKe

водопровiдно-
кана.тliзацiйне
господарствоD
KpeMiHcbKoi
MicbKoi рад.t

геологlчпе
вивчення,

у т.ч..ЩПР

питнl
пiдземнi

води

жrrлiвська
дiляrrка

Краснянського

рдовища
(свердlовини

NФts 816,
8lбА,8l8,
8l8A,828,

Е28А)

Луганська пп.6п.8 рекомендувати
скасувати

п. 2 додатку
Ns2до

наказу вiд
29.08.2019

Ns 3l0

5.

СЛУХАЛИ:
7. Рiзне.
7.1. Iнформацiю в.о. начальника вiддiry використаннJI надр та забезпеченЕя

викон€lння процедур надання спецiальних дозволiв та мiжнародЕого спiвробiтниц-
тва ТаJIька В. В. стосовно надходження листа тов ,тЕррА БудЕсурс"
вiд 05.09.2019 Nч 0/l (вхiдний ДержгеоЕадр вiд |2.09.20]9 Ns l8044/02112-19) щоло
продовженЕя строку сплати збору за наданнrI спецiшtьного дозвоJry на користуван-
HrI надрами з метою видобуванIrrr пiскiв дiлянки Рогачин Бережанського родовища,
розтяпrованоi в Тернопiльськiй областi, (наказ .Щержгеонадр вiд22.07.2019 Nо 233).

л___ухвдлИЛИ: рекомендувати !ержгеонадрам надати тов ,тЕррд БудЕ-
сурс" додатково 15 каrrендарних днiв для сплати збору за надання спецiального
дозвоJry на користування надрами з метою видобування пiскiв дiлянки Рогачин
Бережанського родовища, розташованоi в Тернопiльськiй областi.

7.2. Iнформацiю в.о. начальника вiддilry використаннrI надр та забезпечення
виконанЕJ{ процедур надання спецiаJIьних дозволiв та мiжнародного спiвробiтниц-
тва ТаJIька В. В. стосовно надходженнJI листа ЦентрЕIльного вiйськового клiнiчного
саЕаторiю "Хмiльник" вiд 19.09.20l9 Ns 8l5 (вхiдний .Щержгеонадр вiд 20.09.2019
N9 18609/02112-19) щодо продовження строку сплати збору за надання спецiального
дозвоrrу Еа користуваЕIuI надрами з метою видобування мiнера.ltьних радоновихвод Вугринiвськоi дiлянки Хмiльницького родовища, свердловини NqNe 5-Мо,
б-мо, 7-мО, 8-мо, 9-мо, 10-МО у Вiнницькiй областi, (наказ .Щержгеонадр
вiд 22.07 .20 |9 J,l! 23З).
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УХВАJIИJIИ: рекомеЕд/вати Дерхгеонадрам надати Щентраrrьному вiйсько-
вому клiнiчному санаторiю "Хмiльник" додатково 15 каrrендарних днiв для сплати
збору за надання спецiального дозвоJIу на користування надрами з метою видобу-
вання MiHepшrbнlD( радонових вод Вугринiвськоi дiлянки Хмiльницького родови-
ща, свердловини NsNs 5-МО, б-МО, 7-МО, 8-МО, 9-МО, IO-MO у Вiнниuькiй обла-
cTi.

7.3. Iнформацiю в.о. начЕIльника вiддiлу використанЕrI надр та забезпечення
виконання процедур надаЕнJ{ спецiа.ltьних дозволiв та мiжнародного спiвробiтЕиц-
тва Ta;lbKa В. В. стосовно над(одженЕя листа Житлово-комунЕшьного вiддiлу
селища Роздiл вiд 30.09.20l9 N9 l41 (вхiдний Щержгеоналр вiд 01.10.20l9
Ng |9292/02112-19) щоло продовження строку сIuIати збору за надання спецiального
дозвоJry на користуваннrI надрами з метою видобування питних пiдземних вод дi-
лянки <<Бшrка Глибока> Ново-Роздiльського родовища (свердловини NчNэ 1,2,3) у
Львiвськiй областi (наказ,Щержгеонадр вiд l5.08.2019 М 274).

УХВАJIИJIИ: рекомендувати ,Щержгеонадрам надати Житлово-
комунальному вiддirry селища Роздiл додатково 15 календарних днiв для сплати
збору за надання спецiального дозволу на користуваншI надрами з метою вилобу-
вання питних пiдземних вод дiлянки <<Балка Глибока> Ново-Роздiльського родо-
вища (свердловини NsNs l, 2,3) у Львiвськiй областi.

7.4. Iнформацiю в.о. начальника вiддirry використанЕя надр та забезпечення
виконання процедур надання спецiа.ltьних дозволiв та мiжнародного спiвробiтниц-
тва Талька В. В. стосовно надходженЕя листа КП "Черкасиводоканал" Черкаськоi
MicbKoi рапи вiл 16.10.2019 Ng 4778104 (вхiдний ,Щержгеонадр вiд 16.10.2019
Ng 20099/02112-19) щодо продовх(ення строку сплати збору за продовження стоку
дii спецiального дозвоJry на користування надрами з метою видобування питних
пiдземншх вод водозабiрнlо< дiлянок "CocHiBKa", "Зелене господарство", "MicbKBo-
допровiд" Черкаського родовища у Черкаськiй областi (наказ ,Щержгеонадр
вiд 29.08.20l9 ЛЬ 3l1).

УХВАJIИЛИ: рекомендувати,Щержгеонадрам надати КП "Черкасиводока-
нал" Черкаськоi MicbKoi ради додатково 15 календарних днiв для сплати збору за
продовжеIlня строку дii спецiа.пьного дозволу на користуваннJI надрами з метою
видобування питнID( пiдземних вод водозабiрних дiлянок "CocHiBKa", "Зелене гос-
подарство", "Мiськводопровiд" Черкаського родовища у Черкаськiй областi.

7.5. Iнформацiю в.о. начальника вiддirry використаннJI надр та забезпечення
викоtlЕtllня процедур цадання спецiальвих дозволiв та мiжнародного спiвробiтниц-
тва Ta;lbKa В. В. стосовно над(одження листа .Щочiрнього пiдприемства "Сi-Сi-Ай-
Любеля" вiд lб.l0.2019 Ns 527 (вх, .Щержгеонадр вiд l6.10.2019 Nэ20|29/02/|2-|9)
щодо продовжеIrня строку сплати збору за наданшI спецiального дозволу на корис-
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туванIrя надр€lJ\{и з метою г€ологiчного вивчеЕЕя, у тому числi ДIР, питних пiдзе-
мних вод дiлявки "Пили" водозабору пiдприемства (св. ЛЪNэ 1208/69, 1208/70)

у Львiвськiй областi (накщ .Щержгеонадр вiд 29.08.2019 Nч 3 l0).

У)(BАЛИЛИ: рекомендувати .Щержгеонадрам врахувати пропозицii РобочоТ
групи

1. Внести до особливих ptoB спецiального дозвоJry на користування заборону
цровадженшI плановоi дiяльностi з видобування бурштину дiлянки Бiлкiвсь-
ка без отримаЕIIя висновку з оцiнки впливу на довкiлля про догryстимiсть
плановоi дiяльностi (внесення вiдповiдних вiдомостей до Сдиного реестру з
оцirпси впливу на довкiлля) у вiдповiдностi до вимог Закону УкраiЪи
<Про оцiнку вIIливу на довкiлля>;

2. Внести до вiдомостей про погодженнJI Еадання спецiа.ltьпого дозволу на ко-
ристування надрами вiдомостi про постанову Окружного адмiнiстративного
суду MicTa Киева вiд 29.1|.2017 у справi Ns826/l0869/l7, яка заJIишена
без змiн постановою Киiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду
вiд 05.04.2018 у справi N982б/l08б9/17.

7.7. Iнформацiю в.о. начЕIльника вiддilry використання надр та забезпечення
виконаннrI процедур надання спецiальних дозволiв та мiжнародного спiвробiтниц-
тва Талька В. В. стосовно надходженнJI листа Херсонського обласного шкiряно-
венерологiчного диспансера (вх. .Щержгеонадр вiд 28.08.20l9 J,,lb l71б7l02l|2-|9)
щодо продовженшI строку сплати збору за надання спецiаrrьного дозвоJry на корис-
туваннЯ над)амИ з метоЮ геологiчного вивчення, У Tor"ry числi .ЩР, ропи дiлянки
озера Соляне у Херсонськiй областi (наказ.ЩержгеоЕадр вiд22.07.2019 Nч 233).

У)(BАЛИЛИ: рекоменд.вати .Щержгеонадрам надати Херсонському облас-
ному шкiряно-венерологiчному диспансеру додатково 15 календарни)( днiв для
сшIати збору за надаЕня спецiального дозвоJry на користуваннrI надрами з метою
геологiчного вивчен!{я, у тому числi.ЩfIР, ропи дiлянки озера Соляне у Херсонсь-
кiй областi.

УХВАЛИЛИ: рекомендувати .Щержгеонадрам надати .Щочiрньому пiдприем-
ству "Сi-Сi-Ай-Любеля" додатково l5 календарних днiв для сплати збору за надан-
ня спецiального дозвоlry на користуваннJI цадрами з метою геологiчного вивчення,
у тому числi ДIР, питнI,D( пiдземних вод дiлянки "Пили" водозабору пiдприсмства
(св. .}ФNч |208/69,1208/70) у Львiвськiй областi.

7.б. Iнформацiю в.о. начальника вiддiry використання надр та забезпечення
виконання процедур надання спецiа.ltьних дозволiв та мiжнародного спiвробiтниц-
тва Тапька В. В. щодо розгJIяду питання заповЕення бланку спецiа_пьного дозволу
на користування надрами з метою видобуваннrI бурштину дiлянки Бiлкiвська
Житомирськоi областi, що надаеться Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю
<Екологiчнi технологii та будiвництво>.
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ъ
2
2

Спецiшrьнi
дозволи на
користув:lн-
Ея Irадр:lми

E{
у
ь.о

Назва
родовища,
корисЕа

копминц
мiсцезнаход-

ження
(область)

Порушенrrя
вимог

зlжоЕодaвства
Украiни

Пiдстава
згiдно з По-
рядком на_

дання спецi-
мьвих до_
зволiв на

користувtlн_
Ея надрапrи,
затвердже-
ним поста-

новою
КМУвiд

30.05.201l
Ns 615

Пропо-
зицii

Ф

о

dдFоq)
о

d

Ф
6
iбк

l 2 3 4 5 6 7 8 9
а) експлуатацiя

1 з47 25.09.
l995

(.l

с]
о\

й
c,l
о

L*l

змагайлiвське
дiлянка Зма-
гайлiвська

пiсок
Черкаська

00291994 вIд-
критЕАкцI_
онЕрнЕ то-
вАриство
(ЧЕРкАСи-
БудмАтЕрI-

АлиD

Статгi 24, 51
Кодексу УкраiЪи
про надра; ФатIя
19 Гiрничого за-
кону Укра'rни;

пiлпункш 12, l8
Положення про

порядок надilння
гiрнишrх вiдво-

дiв, затверджено-
го постановою

КМУ вiд
21.01.1995 Nэ 59;
абзац третiй стат-
Ti 11ЗаконуУк-
раiЪи <Про осно-
BHi засади держа-

вного нzлгляд/
(контролю) у

сферi госполар-
cbKoi дiяльностi>

Пiдпункти l,
4 пуuкry 22.
Зупинити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на

усунення
порушень

до
0l .02.2020

СЛУЬJIИ:
8. Iнформацiю директора .Щепартаменry державIIого геологiчного конlролю

Гончаренка В. В. щодо зупинення дiТ та анулюваЕЕя спецiальнlD( дозволiв на корис-
тувalння надрalI\.lи.

8.1. Iнформацiю директора .Щепартаменry державного геологiчного контролю
Гончаренка В. В. щодо зупиненшI дiI спецiальних дозволiв на корисц/вання надрами.

УХВАJIИJIИ: рекомендувати Держгеонадрам врzD(увати пропозицii Робочоi
групи, вiдповiдно до перелiку

Перелiк

код згiдно з
едрпоу,
власник

спецiального
дозволу на

користуванЕя
надрiми



lб

529 15.05.
1996

\о

.!

о
E{

|з9,76,7з1
привАтнЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
(рАФАJIIвсь_
кий кдр,ср>

Статri 24, 51
Кодексу УкраiЪи
про надра; абзац
третiй статгi 1 1

Закопу Украiни
<Про ocHoBHi

засади держilвно-
го пагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi

дiяльностit>

Пiдпункти 1,

4 пункгу 22.
Надати

TepMiH на

усунення
порушень

до
01.02.2020

841 11.04.
l991

ь
с!

,;
o]
о

l-*l

Любомирське
крейд4 пiсок
PiBHeHcbKa

3830269б
товмиство

з оБмЕжЕ-
ною вIдпо_
вlдцl5rra_
ТЮ кЛЮБо-
мирськЕ
вАпrшно-

сили-кАтнЕ
пIдприсмс_

ТВо)

CTaTTi 24, 51, 56
Колексу УкраiЪи
про надра; абзач
третiй статгi l 1

Закону Украihи
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

ротпо) у сферi
господарськоi
дiяльностi>

Пiлпункш 1,

4 пункгу 22.
Зупинити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на

усунення
порушень

до
01.02.2020

4 905 ь
сч

о
}-^L

I_]ентра.пьне

руди урану
Кiровогрмсь-

ка

14з09,787

дЕржАвнЕ
пIдприемс-
ТВО KCXIfl-

ниЙ
гIрничо_
зБАгА-

ЧУВАJIЬНИЙ
коМБIнАТ)

Статrя 24 Кодек-
су Украiви про

надра; абзац
третiй cTaTTi 1 1

Закону УкраiЪи
<Про ocHoBHi

засади державЕо-
го нагляду (конт-

роrпо) у сферi
господарськоi

дiяльностi>

Пiлrгщкти 1,

4лункry22.
3упинити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на

усунеIrня
пор}.шень

до
01.02.2020

5 1104 17.10.
1997

ь
ос]

Ё
оц

Велико-
гадомияецьке
дiлянка Nq 1

каолiн
первинний

Житомирська

22058282 то-
ВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповIдА_
льнIстю

(yKPAiHcbKA
КАОЛIНОВА
коМПАнUI)

Статгя 24 Кодек-
су УкраiЪи про

надра; абзац
третiй статгi l 1

Закону УкраiЪи
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi

дiяльностi>>

Пiдпункти 1,

4 луlяюу 22,
Зупинити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на

усунення
пор}.шень

до
01.02.2020

6 1984 16.09.
1999

20 Шаянське (св
М 2-ф вугле-
кислi MiHepa-
льнi води За-
карпатська

20468691
ТОВАРИСТВО

з оБмЕжЕ_
ноювIдпо_

вцАJIь-
нIстю
(АкВА)

CTaTTi 24,51
Кодексу УкраiЪи
про надра; стаття
93 Водного коде-

ксу УкраЪи;
абзац третiй стат-
Ti 11ЗаконуУк-
раiни кПро осно-
BBi засади держа-

Пiдпункти 1,

4 пункту 22.
Зупинити дiю

дозвоJry

До вiдома
(!озвiл не
diйснu у
звязку iз
закiнчен-
HMl mер-
MiHy dii)

2. Рафа;liвське
(Iвштчiвське)
дiлянки ],{Ъ 1

та ]Ф 2
базальт

PiBHeHcbKa

дозволу

з.

30.05.
l99,|
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вного нzгляду
(контрошо) у

сферi госполар-
cbKoi дiяльностЬ>

7 2201 30.03.
2000

20 Старники
(дirrянка
Майдан)

торф
PiBHeHcbKa

29681,93

шржАвнЕ
пцприемс-
тво "PIBHE_

торФ"

Статri 24,40, 5l
Кодексу УкраiЪи
про надра; абзац
третiй cTaTTi 1 1

Закону Украiнп
<Про ocHoBHi

засади держilвно-
го нагляду (конт-

роlпо) у сферi
господарськоi

дiяльностi>

Пiлпункги 1,

4 пуrrкry 22.
Зупинити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на

усунення
порушень

до
01.02.2020

8 2692 03.06.
2002 ь

(\
\о

t=t

BaryTiHcbKe
дiллlки: JФl
I_{енцальнц

Ns 2 Пiвденно-
Схiдна

рудr урана
Кiровогралсь-

ка

14з09787

дЕржАвнЕ
пlдприемс-
ТВО (СХIД-
ниЙгрни_
чо-зБАгА-

ЧУВАJIЬНИЙ
коМБIнАТ)

Статгя 24 Кодек-
су УкраiЪи про

вадра; абзац
третiй cTaTTi 1 l
Закону УкраiЪи
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

роrло) у сферi
господарськоi
дiяльностЬ

Пiдпункги l,
4 пупкry 22.
3упинити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на

усунення
порушень

до
01.02.2020

9 2828 07. t 1.

2002 с.i

с.l

ь
о
l-t

Очеретянське
лабрадорит

Житомирська

з7997070
ТОВАРИСТВО

з оБмЕжЕ_
ноювIдпо-
ВIДАJIЬНIС_

тю
"гАJIАктIк,

Статгi 24, 5l, 53
Кодексу Украiни
про надра; стаття

l9 Гiрничого
закопу Украiни;
абзац третiй стат-
Ti ll Закоку Ук-
раiЪи <Про осно-
BHi засади держа-

вного нагляду
(контролю) у
сферi госпо-

дарськоi
дiяльностi>

Пiдrryвrги l,
4 пуъкту 22.

Зупинити дirо
дозволу

Внести
змiни до

наказу вiд
28.11.2019
Jt 444 в
частинi

доповнен_
ня пйстав
зупинення
дii дозво-
лу. Надати
30 кален-
дарЕих на

усунення
порушеЕь

10. 2868 17.12.
2002

cl
ос!
с't

ь
ок

Гrryхiвецьке
дiлянки )О(-В,
xxI-B, ххII-в

каолiн
первiний

вiнницька

зз697003
ТОВАРИСТВО

з оБмЕжЕ_
ноювцпо_
ВIДАJIЬНIС_
тю "Акв ук_
рАiнськЕ

КАОЛIНОВЕ
товАрист-

во,,

Стаття 24 Кодек-
су Украiяи про

надра; абзац
третiй статгi 1 1

Закону Украiни
кПро ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

роJпо) у сферi
господарськоi

дiяльностi>

Пiдп}ъкги 1,

4пункry22,
Зупинити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на

усунення
порушень

до
01.02.2020
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1l. 2979 05.05.
2003

ос!

ок

клесiвське
уроIпще

<Куп,п.rна>
грапiт

ровенська

30811207
дочрне

пIдIриемс-
ТВо (кАМЕ-

нЕ_
ДРОБШЬНИЙ
ЗАВОД (BITA>
IIРИВАТНОГО
пIдприсмс-
ТВА (COPIC>

Статгi 24, 51
Кодексу УкраЪи
про налра; абзач
третiй статri t 1

Закону УкраiЪи
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi

дiяльностi>

Пi,шlункги l,
4 пункry 22.
3упинити лiId

дозвоJIу

Надати
TepMiH на

усуяення
порушень

до
01.02.2020

12. 2995 12.05.
2003

20 поле шахти
Ns 10

<<HoBoBolпtHcb-

кФ)
вугirшя кам'янс

волинська

001,197з7

дЕржАвнЕ
пIдприсмс-
ТВО к,ЩИРЕК-

цшпоБуд-
вництву
оБ'еКТIВ)

Стаття 24 Кодек-
су Украiни про

надра; абзац
третiй cTaTTi 1 1

Закону Украiни
кПро ocHoBHi

заса,ди державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi

дiяльностi>

ПИпункги l,
4 пункry 22.
Зупинити дiю

дозвоJry

Надати
TepMiH на

усунення
поруIдень

до
01.05.2020
Проiнфо-
рмувати
MiBeKoe-

нерго

13. з|з2 08.09.
2003

покостiвське
дiляцка

"3аможне"
гранодiорит

Житомирська

6958320
привАтнЕ

кАмнЕоБро_
БлюючЕ

пIдIрисмс_
тво "тЕмп"

Статгя 24 Кодек-
су УкраiЪи про

надра; абзац
третiй cTaTTi l 1

Закону Украihи
<Про основпi

засади держalвно-
го нагrrяду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi

дiяльностi>

Пiдпункпr l,
4 пуцкту 22.
Зупинити дiю

дозволу

Вiлтермi
нувати

дату зупи-
нення дii
дозволу,

встановле-
ну наказом

вiд
22.07.2019
Ns 232, до
01.0з.2020

|4, з300

c.l
(\
й
Е{

полонське
дi;rянка

Гrтубочок
каолiн

первинний
Хмелькицька

з,189324 то-
ВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповцА_
льнIстю-

АгроФрмА
кМАЯК>

Стаrгя 24 Кодек-
су УкраiЪи про
надра; абзац

третiй статгi 1 l
3акону Украiни
<Про ocHoBHi

засади державно_
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi

дiяльностi>

Пiдrrуrrкти l,
4 пункту 22.
3упинити дiю

дозвоJry

Зупинити
дiю дозво-

лу.
Надати 30
календар-
них дliв

на усунен-
ня пору-

шень

20

l5.12.
2003
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15. зз 16 |9.|2.
2003

с'l

с!
c.l

о.
ок

технiчнi межi
поJIя шzD(ти -

ТОВ "Красно-
rMMaHcbKe" на

полi дiючоi
шахти "Крас-
нолиманська"

вугiлля
кам'яне

Донецька

з2281519
ТОВАРИСТВО

зоБмЕ)I(E_
ноювцпо-
вIдцl5rr"-
тю "крАс-
нолимАн-

ськЕ,

Статгi 24, 5l
Кодексу УкраiЪи

пр Еадра

Пiдrryнкг 1

rr},нlсгу 22,
3упинrrш лird

дозвоJry

16. зз46 20.0,7.
2004

20 Малодлв-
линське
гранiт

Житомирська

38825995 то-
ВАРИСТВО З

оБмЕжЕ-
ноювцпо_
ВЦlЦl5rra-
тю "сIIЕц-

кАре,р
ылокоро_

вичI,

Статгi 24 Кодек-
су УкраiЪи про

на,дра; стаття l l
Закону Украi'ни
<Про ocHoBHi

засади держ:вно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi
дiяльностi>

Пiдпупкги l,
4 пуякry 22.
3упинити дiю

дозволу

Внести
змiни до

наказу вiд
|9.12.20lб

м 489
в частинi
доповнен-
ня пiдстав
зупинення
дii дозво-
lry, Надати
30 кален-

дарних на
чсчнення
порушень

17. 3381 01.08.
2004 *

c,l

}--L

14260331 то_
ВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ
вIдIовцА-
льнIстю
"грАнIт"

Стаття 24 Кодек-
су Украiни про
надра; абзац

третiй статгi l 1

3акону УкраiЪи
<Про ocHoBHi

засади держaвно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi
дiяльностi>

Пi.шlункги l,
4 пункry 22.
3упинимдiю

дозвоJry

Надати
TepMiH на

усунення
порушень

до
01.02.2020

18. 3489 02.11.
2004

ý
с.,|

(\
оч

Адамiвське 2
пiсок кварц-

глауконiтовий
хмельницька

31684851 то_
ВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповIдА_
льнIстю
нАуково-

ВИРОБНИЧЕ
КОМЕРЦЙНЕ
пIдприемс-
тво -ЕкорЕ_

сурс,

Статгi 24, 5l
Кодексу Украiни
про надра; абзац
третiй статгi 1 1

Закону Украiни
<Про ocHoBHi

засади дерхавно_
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi
дiяльностi>

Пiдпункги l,
4 пункry 22.
Зупинити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на

усуЕення
порушень

до
01.02.2020

Розгrrяну-
ти повтор_
но пiсrrя

експертно-
виснов-
ку дп

геологlя)

заставнiвське
2 сугrпrнок

Чернiвецька
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19. з576 2з.|2.
2004

СофiiЪське
гранiт Мико-

лшвська

24783064 при_
вАтнЕ АкцI-

онЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

"соФш_
грАнIт"

Статгя 24 Кодек-
су УкраiЪи про
надра; абзач

трегiй cTaTTi 1 l
Закону Украiни
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi
дiяльностi>

Пiдпlчкти 1,

4 rryнкту 22.
Зупинити лiю

дозволу

Надати
TepMiH на
усунення
порушень

до
01.02.2020

20. 3622 29.|2.
2004

с.l

с!
c.l

oi
с.l
ок

OcMa.TriHcbKe
гршiт

PiBHeHcbKa

l4338719
ТОВАРИСТВО

з оБмЕжЕ_
ноювцпо-
вIдыц5"r"_

тю
(СЕЛИЩАН-
ськиЙ грА_

нIтниЙ
кАР'еР)

Статгя 24 Кодек
су Украiни про

надра; абзац

тетiй статгi 1l
Закону Украiни
<Про ocHoBHi

засади держzlвно_
го нагляду (конт-

ротпо) у сферi
господарськоi

дiя.ltьностi>

Пiлпlчкги 1,

4 rгукry22.
3упинити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на
усуненЕя
порушень

до
01.02.2020

21. з666 Селащаrrське-
2 гршriт, габро,
габро-дiорит
PiBHeHcbKa

l43з8719
ТОВАРИСТВО

з оБмЕжЕ_
ноювIдпо_
вIдц16","-
ТЮ кСЕЛИ_
щАнськиЙ
ГРАНIТНИЙ

KAP'CPD

Статгя 24 Кодек-
су УкраiЪи про

надра; абзац
третiй статгi l l
Закопу УкраiЪи
<Про ocHoBHi

засади держaвно-
го нагrrяду (конт-

ро;по) у сферi
господарськоi

дiяпьностi>

Пiдпункти 1,

4 пркry 22.
Зупинити лiю

дозволу

Надати
TepMiH на

ус}.нення
порушень

до
01.02.2020

2,I.|2.
2013

о
с..|

oi
ь
о]
о
L-l

Селищанське-
1гршriт,гра-
нодiоркг, ам-

фiболiт, лiабаз
PiBHeHcbKa

l4з38719 то-
ВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ
вIдIовIдА_
льнIстю

(СЕЛИIlИН_
ськиЙ грА_

нIтниЙ
кАр,ср>

Стаття 24 Кодек-
су УкраiЪи про

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

засади державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi
дiяльностi>

Пiдгг}тrrги l,
4 пучкту 22.
Зупинити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на

усуЕення
порушень

до
01.02.2020

2з 29.06
2006

До
29.06
.20зз

.Щiлянка Ост-
розького родо_

вища (св. Js
68) мiнеральнi

лiкува.пьно-
столовi води
PiBHeHcbKa

37937б товА-
риство з оБ-
мЕжЕною
вIдповIдА_
льнIстю

(остРоЗЬкий
зАводмIнЕ_
рАльноi во_

Статгi 24, 40, 51
Кодексу УкраiЪи
про надра; абзац
третiй статгi 1 l
Закону Украiни
<Про ocHoBHi

засади держЕlвно_
го нагляду (конт-

роrпо) у сферi

Пiдтгункти 1,

4 rгуtкry 22.
3упинити дiю

дозволу

Зупинити
дiю дозво-

лу.
Надати 30
кatлеЕдар-
них днiв

на усунен-
ня пору_

шень

о\
о
с.|
с{

с.i
с{
о
E{

3|.l2.
2004

c,l
о
с.!
c.l

Е{

22. з,1,71

з929



21

ДиD господарськоl
дiяльностi>

24 40з2 12.09

2006
20 ,Щiлянка надр,

де розтшцова-
но водозабiр
пологiвський
питнi пiдземнi

води
Запорiзька

40075815
шуБлIчнЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
(УKPAiHCьKA
ЗАJ]IЗНИЦЯ)

Статrя 24 Кодек-
су Украiни про

надра; абзац
третiй cTaTTi 1 1

Закону Украiни
<Про ocHoBHi

засади державIrо-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi

дiяльностi>

Пiдггункм 1,

4 пувкry 22.
Порядrч

Зупинити дiю
дозволу

Надати
TepMiH на
ycyнeHHll
порушень

до
0|.02.2020

25. 4062

(..l
\о

}=L

коноплянське
гJIина, сугли-

нок
Кiровоградсь-

ка

|3,770656
мАлЕ

пIдIриемс-
ТВо кАР-

MIKCD У Фо-
рмIтовАри_

ствА з
ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповIдА-
льнIстю

Статгя 24 Кодек-
су УкраiЪи про

надра; абзац
третiй cTaTTi 1 1

Закопу УкраiЪи
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi

дiяльностi>>

Пiлпрlсг*t l,
4пукry22.

3упинити дiю
дозвоJIу

Надати
TepMiH на

усунення
порушень

до
о1.02.202о

26. 4084 18.10.
2006

Мошногiрське
MiHepaTrbHi

пiдземнi вод,r
Черкаська

Статгя 24 Кодек-
су Украihи про
надра; статгя 93
Водного кодексу
УкраiЪи; абзач
третiй статгi l l
Закону Украiни
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

роло) у сферi
господарськоi
дiяльностi>

Пiдпункти 1,

4rrylнкry22.
Зупинити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на

усунення
порушень

до
0|.02.2020

27. 4192 23.01.
2007

Схiдпо-Бузьке
пiсок

миколаiвська

l3870470
ТОВАРИСТВО

з оБмЕжЕ-
ноювIдпо-
вIдцц6"r"-

тю
(оЛЬВUI>

Стаття 24 Кодек-
су УкраiЪи про

нацра; абзац
третiй cTaTri 1 1

Закону УкраiЪи
<Про ocHoBHi

засади державно_
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi

дiяльностi>

Пiлrryuкти 1,

4пучкry22.
Зупинити дiю

дозвоJry

Надати
TepMiH на
усунення
порушень

до
01.02.2020

18.10.
2006

20 2782з14
привАтнЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
(САнАТоРIЙ

(Мош-
ноГIР'ЯD

20



22

28. 4251' 14.05.
2007

(..|

.j

о
|=t

Озернiвське
ЕаглиЕок,
мергель
КиiЪська

38029157
ТОВАРИСТВО

з оБмЕжЕ_
ноювIдпо_
вIдцц5rr"-
ТЮ кГIРНИ-
ЧОДОБУВНА
KoMIIAHUI-

сБк))

Статгi 24, 5l
Кодексу УкраiЪи
про надра; абзац
третiй статгi l 1

Закопу УкраiЪи
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi
дiяrьностi>

Пiшункпr l,
4 пункгу 22.
3упинити дilq

дозволу

Надати
TepMiH на
усуЕення
порушень

до
01.02.2020

29. 4265 23.05.
2007

Ф1
c,l
(t.l

..;
c.l
о
E{

Поrrупанiвсь-
ке дi.llянка
Пiвдекна
вашняк

Тернопiльсь-
ка

31261769 то-
ВАРИСТВО З

оБмЕжв-
ноювIдпо-
вIдыц5rr"_
Тю (ВИРоБ-
ниtIАком-
ПАНUI кГIР-
ниtIодоБу-
внАпро-
мисло-
BICTb)

Статгi 24, 51, 53
Кодексу УкраiЪи
про надра; абзац
третiй cTaTTi 1 1

Закону Украни
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (кон-
троrпо) у сферi
господарськоi
дiяль-ностi>

Пiдп}ъкш 1,

4 пуlякry 22
Зупинити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на

усунення
порушень

до
01,.02.2020

30. 4266 08.0б.
2007

20

(св.32-Т)
MiHepa;rbHi
лiкувыlьнi

води
Закарпатська

з2|2з7з8
ТОВАРИСТВО

з оБмЕжЕ-
ноювIдпо_
вIдцц6"r"-

тю
(ТЕРМАII-

СТАР)

Статгя 24 Кодек-
су УкраiЪи про
надра; статгя 93
Водного кодексу
УкраiЪи; абзац
третiй cTaTTi 1 1

Закону Украiни
кПро ocHoBHi

засади державно_
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi
дiяльностi>

Пiлпунюи 1,

4 rryнкry 22,
3упинити дiю

дозвоJry

Надати
TepMiH на

усунення
порушень

до
01.02.2020

зl. 4з5з 3 1.08.
200,|

До
12.08
.20зб

Новоконстян-
тинiвське

руди урана
Кiровогралсь-

ка

|4з0978,7

дЕржАвнЕ
пIдприемс_
тво <схIд-

ниЙ
гIрничо_

зБАгАчувА-
льниЙком-

БIнАТ)

Стаття 24 Кодек-
су УкраiЪи про

надра; абзац
третiй статгi l 1

Закону УкраiЪи
<Про ocHoBHi

засади державно_
го нагляду (конт-

рошо) у сферi
господарськоi
дiяльностЬ>

Пiдпlъкги 1,

4 пункry 22.
Зупинити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на

усунення
порушень

до
01.02.2020

з2, 44lз 04.10.
2007

20 Ружинське
суглинки

Житомирська

з2265|04то-
ВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповIдА_
льнIстю

"ружинськА

Статгi 18,24,40
Колексу УкраrЪи
про надра; абзац
третiй статгi 1 1

Закону Украiни
<Про ocHoBHi

Пi,щlункти 1,

4 пуlякry 22.
Зупинити дiю

дозволу

Зупинити
дiю дозво-

луз
01.02.2020

нижнесолот-
винське



2з

БУДВЕJЬНА
KEPAMIKA,

засад{ держirвно-
го нагляду (конт-

роJпо) у сферi
господарськоi

дiяльностi>
33. 442| l6.10.

2007
|7 Родовище

<<оrrпп,rа>

лабралорит
Житомирька

з2|8,18,15
ТОВАРИСТВО

з
ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповIдА_
льнIстю

(опТИМА>

Статгi 24, 51
Кодексу УкраiЪи
про надра; стаття

l9 Гiрничого
закону УкраЪи;

абзач трегiй стат-
Ti l1ЗаконуУк-
раiЪи кПро осно-
BHi засади держа-

вного нагляду
(контролю) у

сферi госполар-
cbKoi дiяльностi>

Пiдпункти 1,

4 пункту 22.
3упипити дiю

дозволу

Зупинити
дiю дозво-
lry надати
30 кален-
дарних
днiв на

усунення
порушень

з4. 4528 06.12.
2007

20 Городське
гранiт,

мiгматrrт
Житомирська

з2694400
ТОВАРИСТВО

з оБмЕжЕ-
ною вIдпо_
вIдыl5r,"_

тю
(ноВоГоРо-

дЕцькиЙ
КАР'еР)

Статгi 24, 40, 5 1,

56 Кодексу Укра-
iни про надра;

абзац третiй стат-
Ti l1ЗаконуУк-
раiни <Про осно-
BHi засади держа-

вного нагляду
(контролю) у

сферi господарсь-
Koi дiяльностi>

Пiлпункти 1,

4 пуккгу 22,
3упинити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на

усуненЕя
порушень

до
01.02.2020

з5. 45з9 l3.12.
2007

20 Бйоусiвське
чарнокiт

Вiнницька

з4826843
ТОВАРИСТВО

з оБмЕжЕ-
ною вIдпо-
вIдцц5",a-

тЮ (ЧАРно-
кIт-ю)

CTaTTi 24, 5l, 53
Кодексу УкраiЪи
про надра; абзач
третiй статгi l l
Закону УкраiЪи
кПро ocHoBHi

засади держzlвно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi

дiяльностi>

Пi.щlуякги l,
4 rгукry 22.
Зупинити дiю

дозвоJry

Зупинити
дiю дозво-
rry. Надати
30 кмен-
дарних
днiв на

усунення
пор},шень

з6. 4620 18.12.
2007

симонiвське
гранiт

Житомирська

32857890
ТОВАРИСТВО

з оБмЕжЕ-
ноювIдпо-
вшц15"ra_

тю
кКАМ'ЯНЕ
СУЗР'Я)

Статгя 24 Кодек-
су Украiни про
надра; абзац

третiй cTaTTi 11

Закону Украни
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

роrпо) у сферi
господарськоi

дiяльностi>

Пiлпункги l,
4 пункгу 22.
3упинити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на

усунення
пор},шень

до
01.02.2020

20



24

з7. 4653 z8.t2.
2007

20 Суботчiвське
дiлянка

Пiвденна
гнейс, гранiт

Кiровоградська

1з,l4429,|
пуБлIчнЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

(KIPOBO-
ГРАДГРАНIТ>

Статгя 24 Кодек-
су Украiни про

вадра; абзач
трегiй cTaTTi 1 1

Закону Украihи
<Про ocHoBHi

засади держ:tвно-
го нагляду (конт-

роло) у сферi
господарськоi
дiяльностЬ

Пiдтrщкги 1,

4 пункту 22.
3уппнитп дiю

дозволу

Надати
TepMiH на

усунення
порушень

до
о1.02.2020

38. 4696 29.08.
2008

20 Селищавське 3

граriт
PiBHeHcbKa

34784746
ТОВАРИСТВО

з оБмЕжЕ-
ноювIдпо-
вIдцц6"r"-

Тю (По-
лсся_

ГРАнIТD

Статгi 18,24
Кодексу УкраiЪи
про надра; абзач
третiй статгi 11

Закону Украiни
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi

дiяльностi>

Пiдпункти 1,

4 rгукrу 22.
Зупинити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на

усунення
порушень

до
01.02.2020

39. 4697 05.09.
2008

Тро.пrське
гiпс

IBaHo-
Фршrкiвська

зз208749
IривАтнЕ

пIдприсмс_
ТВо кТРоЯН-
СЬЮ ППси)

Стаття 24 Кодек-
су Украiни про

надра; абзац
третiй статгi l 1

Закону Украihи
<Про основпi

засади держчвно_
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi

дiяльностi>

tti,шrункги l,
4 пукry22.
3упинити дiю

дозвоJry

Надати
TepMiH на

усунення
пор},шень

до
01.02.2020

48,76 26.0l.
2009

20 IванцЬське
гJIина

тугоIшllвка
Змарпатська

зз5379,74
ТОВАРИСТВО

з оБмЕжЕ-
ноювIдпо-
вIд+jц5r,"-

тю
(РУСинUID

Статгi 24, 51
Кодексу УкраiЪи
про надра; абзац
третiй статгi l l
Закону УкраiЪи
кПро ocHoBHi

засади державЕо-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi

дiяльностЬ>

Пiлпупкти l,
4лункry22.

3упинити дiю
дозволу

Надати
TepMiH на
усупення
порушень

до
01.02.2020

4|. 4998 30.07.
2009

20 .Щirrянка налр у
м. Пршryки, де
розташованi
водозабори

кЩенца:lьнийl
:а <Пiвденнийl
питнi пйземнi

води
Черпiгiвська

32863684 ко_
МУНАJIЬНЕ
пцприемс_
ТВо кПРИЛУ-
китЕIUIо-

водопостА_
чАнrUI) ПРи-
луцькоi MI-
ськоiрАди

CTaTTi 24, 40, 53
Кодексу Украihи
про надра; пупкт

25 Положення
про порядок про_
веденпя держав-
Hoi експертизи та

оцiнки запасiв
кориспих копа_

Пiлпункги 1,

4 пункту 22.
3упинити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на
усунення
порушень

до
0|.04.2020

20

40.



25

ЧЕРНIГIВСЬ_
Koi оБлАстI

лин, затвердже-
ного пост:lновою

КМУ вiд
22.12.1994

Jt 8б5; абзац те-
тiй статгi ll За-
кону Украiни
кПро ocHoBHi

зrcади державно-
го наглялу (конт-

ролю) у сферi
господарськоi
дiяльностi>

42. 5006 03.09.
2009

20 Брьке 2
пiсок

миколаiвська

l9370805
ТОВАРИСТВО

зоБмE)I(E_
ноювIдпо-
вIдцц5"ra_

тю
кЮПIТЕР>

Статгя 24 Кодек-
су УкраiЪи про

на,дра; абзац
третiй статгi l 1

Закону УкраiЪи
<Про ocHoBHi

засади держzlвно-
го наглялу (конт-

роrпо) у сферi
господарськоi

дiяльностi>

Пiдпункги 1,

4 пукту22.
Зупинити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на

усунення
порушеЕь

до
0l .02.2020

43. 5034 05.1 1.

2009
20 Брiдоцьке

Пiвнiчно-
Схiдrадiляlка

пiщано-
гравiйна срtiш

Чернiвецька

з5922878
привАтнЕ

пцприемс-
ТВо (СОРоС-

08)

Статгя 24 Кодек-
су Украiни про

надра; абзац
третiй статгi l l
Закону Украiни
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi

дiяльностi>

Пi.щrункги l,
4 пункry22.
3упинити дiю

дозвоJry

Надати
TepMiH на

усунення
порушень

до
01.02.2020

44 5064 03.12.
2009

20 рожанське
пiсок

Вiнницька

з5200296
привАтнЕ

пцприемс-
тво "ком_
IIAHUI пнк_

2006"

Стаття 24 Кодек-
су Украiви про
надра; стаття l 1

Закону УкраiЪи
кПро ocBoBHi

засади державно_
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi

дiяльностi>

Пiлпункги l,
4 пуякry 22.
Зупинити дiю

дозволу

Внести
змiни до

наказу вiд
l1.01.20l7

Ns5в
частинi

доповЕен-
ня пiдстав
зупинення
дii дозво-
лу, Нада-
ти 30 ка-

лендарних
днiв на

усунення
пор},шень
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45. 5130 0з.02.
2010

20 Ра,дiвецьке
суглинок

Хмельницька

3322l052 то-
ВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ
вIдIовцА-
льнIстю

(ДЕРАЖIЦН-
ськиЙ рАЙА-

гроБуд>

Статгi 24, 5l,46
Кодексу Украihи
про на,цра; абзац

цетiй cTaTTi l l
Закону УкраiЪи
<Про ocHoBHi

засади державно_
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi
дiяльностi>

Пiлпункги l,
4 пукту22.

инити дl
дозволу

5l46 l0.02.
20l0

20 Радугське
дiлянка

Пiвденна
пiсок

КиiЪська

2155022з67
ФвиtIнА
осоБА-

пIдприс_
мЕцьлIщЕ_
нко MAPUI
BIKTOPIBHA

Стаття 24, пункг
6 частини першоi
статгi 26 Кодексу

УкраiЪи про
цалFа; абзац

третiй статгi 1 l
Закону Украiни
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоТ
дiяльностi>

|Пiлпункги l ,

|4 пункгу 22.

Рупинити лiю
дозвоJry

| 
ЗJпинити

lдlю дозво-

|"v. HMu-
ти 30 ка-

лендарних
днiв на

усунення
порушень

47. 5 l98 14.10.
20l0

?п Великога,до-
минецьке
дiлянка

<Вiнницькаr>
каолiн

первинний
вiнницька

33б97003
ТОВАРИСТВО

з оБмЕжЕ_
ноювIдпо_
вIдццЬ"ra-

тю (АKByK-
PAIHcbKE

КАОЛIНОВЕ
товАрист_

BOD

Статгi 24,51
Колексу УкраiЪи
про надра; абзац

тетiй статгi 1l
Закону Украiни
<Про ocHoBHi

засади держzвно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi
дiяльlrостi>

Пiдпуъкги 1,

4 пункtу 22.

дlю
дозволу

Зупинити
дiю дозво-

луз
01.02.20l9

48. 5220 l7.1 1 ,

20l0
20 Галицинiвське

питнi пiдземнi
води

миколаiъська

зз l33003
ТОВАРИСТВО

з оБмЕжЕ_
ноювIдпо_
ВIДАJIЬНIС_
ТЮ (Мико-
лАiвськиЙ
глинозЕм-
ниЙ зАвод))

CTaTTi 24, 5 l
Кодексу Украiни
про надра; абзач
третiй cTaTTi 1 1

Закону УкраiЪи
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi
дiяльностi>

Пiдпункти l,
4 пункry22.

инити
дозволу

Надати
TepMlH на
усунення
порушень

до
01.02.2020
lця надан-
ня Плану
видобlтку
та витрат
пiдземяих

46.



вод на
2019 та

2020 роки
49. 5265 29.12.

2010
18 34б98бl0

ТОВАРИСТВО
з оБмЕжЕ-
ноювIдпо-
вIдцц5lrr"-

тю
"циФровI
рIшЕння

3000"

Статгi 18, 24,
пунrт б частини
першоi cTaTTi 2б,
стаття 51 Кодексу

Украiни про
надра; абзац

третiй cTaTTi l l
Закону Украihи
<Про ocHoBHi

засади держalвно-
го пагляду (конт-

роrпо) у сферi
господарськоТ

дiяльностi>

Пiдпlъкти 1,

4 пункrу 22.
3упинити дiю

дозвоJry

Зчпинити
дозво-
лу.

Надати 30
к Iендар-
них днiв

на усунен_
ня пору-

шень

50, 5475 20 t3366858
IIРИВАТНА

ФIрмА
(TEXHIKA)

Статгi 24, 51

Кодексу УкраiЪи
про надра; абзац
третiй статгi 11

Закону УкраiЪи
<Про ocHoBHi

засади держllвно-
го наглядr (конт-

ролю) у сферi
господарськоi

дiяльностi>

Пiлгryтrкпr l,
4 тгуlкry 22,
3упинити дiю

дозвоrIу

Надати
TepMiH на

усунення
порушень

до
01.02.2020

5l. 54,76 02.02.
2012

15 улянiвське
пiсок

Житомирська

з412572|
ТОВАРИСТВО

з оБмЕжЕ_
ною вцпо_
вIдцц5цra_

тю
(YJUIHIBCЬ-
киЙ кАр,ер)

Статгi 24, 5 l
Кодексу Украiни
про надра; абзац
третiй cTaTTi l1
Закону УкраiЪи
<Про ocHoBHi

засади державно_
го нагляду (копт-

ролю) у сферi
господарськоi
дiяльностi>

Пiдпункти 1,

4 пункту 22.
Зупинити дiю

дозвоJry

Надати
TepMlH на

усунення
порушень

до
01.02.2020
для надан-
ня Плану
розвитку
гiрничих
робiт Еа
2019 та

2020 р. та
внесення
змiн до
дозволу

52. 5552 08.05.
20l2

20 степанцiвсь-
ко-Рекоза-

piBcbKe
дiJинки
NsNs 1-3

питнi та
технiчнi води

30830662
привАтнЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
(МиРонIВ-
ськАптА-

хоФАБрикА>

Статгi 16, 18, 19,
24, 51, 53 Кодек-
су Украiни про
на,дра; статгi 44,
49, 93 Водного

кодексу Украiни;
абзац трегiй стат-

Пi,цr}нкги l,
4 пункry 22.
3упинити дiю

дозвоJry

Надати
TepMiH на
усунення
порушень

до
01.0з.2020

Родовище
"Убiдське 2"

дiлянки:
<Самотуги>,
<Савинки-1>,
<Савинки-2>

торф
Чернiгiвська

01.02.
201.2

Пiдкасинь
пiсок

волинська

ггп
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Черкаська Ti 11 Закону Ук-
раЪи <Про осно-
BHi засади держа-

вЕого нaгляду
(контролю) у

сферi госполар-
cbKoi дiяльностi>>

53. 5678 04.12.
201'2

20 Новорул-
Еяцське

габронорит
Жиmмирська

34969957 то_
вАриство 3

ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповцА_
льнIстю

(ТРиГIРсЬ_
киЙмАе-

TOKD

Статгi 24,40,51,
5б Кодексу Укра-

iни про надра;
абзац третiй стат-
Ti 11ЗаконуУк-
раiЪи <Про осно-
BHi засади держа-

вного нагляду
(контролю) у

сферi госполар-
cbKoi дiяльностЬ>

Пiлпункги l,
4 пункry 22.
Зупинити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на

ус},нення
порушень

до
01.02.2020

54. 5700 14.01.
20l з

16 за;riзняцьке
пiсок

Черкаська

334357l з
привАтнЕ

пIдприсмс_
ТВо (СкоРо-
мниЙк.о.)

Статгя 24 Кодек-
су УкраiЪи про

на,щlа; абзац
третiй cTaTTi 1 1

Закону УкраiЪи
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

роrпо) у сферi
господарськоi

дiяльностi>>

Пiлпрrги l,
4 пукrу22.
3упинити дiю

дозвоJrу

Зупинити
дiю дозво-

Jry.

Надати 30
кчллендар_

них днiв
на усунен-
ня пору_

шень

55. 5,740 lз.Oз.
2013

20 Тростяпецьке
дi.пянки

NФ.{s 1-12

ру.щr тrп"ану
Житомирська

з0737100 то_
ВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповцА-
льнIстю

кЖИТоМИР-
БуррозвIд_

кА)

Статrя 24 Кодек-
су Украiни про

надра; абзач
третiй статгi l 1

Закону Украiни
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi

дiяльностi>>

Пiдпlнкти 1,

4 пункry 22.
3упинити дiю

дозвоJry

Надати
TepMiH на

усунення
порушень

до
01.02.2020

56. lз.03.
2013

)n Лiвобережне
руди титану

Житомирська

30737100 то-
ВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповцА-
льнIстю

(ЖИТоМиР-
БуррозвIд_

кА>

Статгя 24 Кодек-
су Украiни про

надра; абзац
третiй статгi 1 l
Закону УкраiЪи
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (коrrг-

ролю) у сферi
господарськоi
дiяьностЬ>

Пiдпункги 1,

4 пункту 22.
3упинити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на

усунення
порушень

до
01.02.2020

5741
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5,7. 5,164 22.м.
2013

18 Миргородське
2 дiлянка Пiв-
деяна-Схiдна

суглинки
поггавська

34781064
привАтнЕ

шдIрисмс_
ТВо (МиРГо-
родськиЙ

зАвод БудI_
вЕльних

MATEPIAJIIB)

Статгi 24, 51, 53
Кодексу УкраЪи
про надра; абзац
третiй статгi 1 1

Закопу Украi'ни
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

роло) у сферi
господарськоi

дiяльностi>

Пiдпунпlr l,
4 пунrгу 22.

инити
дозволу

Зупинити
дiю дозво-

JIу.

Надати 30
кarлендар-
них днiв

на усунен-
ня пору-

шень

58. 5792 l0.06.
2013

Шахтодiлянка
видшена у

межах пiвнiч-
Hoi частини
Пiвднепtrоi

лiвзи Прото-
попiвськоi

дi.пянки Бан-
дФtвського

родовища 
оуре

вуплJIя
Кiровограась-

ка

35079095
ТОВАРИСТВО
з оБмЕжЕ_
ноювIдпо-
вIдыц5rr"_

тю
(ОБ'СДНАНН
яГIРНию)

Статгi l7,l 8, l9
24, 51 Колексу
УкраiЪи про
надра; абзац

третiй статгi 1l
Закону Украi'tш
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (ковт-

рlпо) у сферi
господарськоi

дiяльностЬ>

Пiдпlъкги 1,

4 пункry 22.
Зупинити лir!

дозволу

BHecTi
змiни до

наказу вiд
25.10.20lб
Ns 373 в
частинi

доповнен-
ня пiдстав
зупинення
дii дозво-
лу. Надати
30 ка,тен-

дарних
днiв на

усунення
порушень

59. 5815 29.07.
20lз

20 1з744297 пу-
БЛIЧНЕ АКЦI_
онЕрнЕ то-
вАриство
KKIPOBO-

ГРАДГРАНIТD

Статrя 24 Кодек-
су Украiни про

надра; абзац
третiй статгi 1 l
Закону УкраiЪи
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

роло) у сферi
господарськоi

дiяльностi>

Пiлпупюи 1,

4 лучкry 22.
3упинити дiю

дозвоJry

Надати
TepMiH на

ус},нення
порушень

до
01.02.2020

585 8 21 .10.
2013

немиrплянське
питrri пiдземнi

води
XapKiBcbKa

5750295
пуБлItIнЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
(XAPKIBCb-

киЙ трАкто_
РНИЙ ЗАВОДD

Статгя 24 Кодек-
су Украiни про
надра; статгя 93
Водного кодексу
УкраiЪи; абзац
третiй cTaTTi 1 l
Закону Украihи
<Про ocHoBHi

засади державно_
го наглялу (конт-

ролю) у сферi
господарськоi
дiяльностi>

Пiдпунктл l,
4 пуlякtу 22
3упинити дiю

дозвоJry

Надати
TepMiH на

усуяення
пор),шень

до
01.02.2020

20

Гррьке 2
пiсок

Кiровогралсь-
ка

б0. 20
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5890 20 ,Щмитровичi
дiлянка
Захiдна

торф
львiвська

з292з20з
ТОВАРИСТВО

зоБмE){(E_
ноювцпо-
вIдц15"r"-
ТЮ (БIоry-

MOCD

Статгя 24 Кодек-
су Украiни про

надра; абзац
третiй статгi 11

Закону Украiни
<Про ocHoBHi

засади держalвно-
го нагляду (конт-

роrло) у сферi
господарськоi

дiяльностi>

Пiдтrунктл 1,

4 rгункту 22.
Зупинити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на

усунення
порушень

до
01.02.2020

2,1.02.
20l4

20 254з4969
IривАтнЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
(БудАвто_

ДОРu

Статгя 24 Кодек-
су УкраiЪи про

надра; абзац
третiй статгi 11

Закону Украiни
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

роrпо) у сферi
господарськоi

дiяльностi>>

Пiдrrщкги 1,

4 пуякту 22.
3упинити дiю

дозвоJry

Надати
TepMiH на

усунення
порушень

до
01.02.2020

63 5958 03.07.
2014

20 поточищенсь-
ке (джерело

J'Ф1) MiHepmrb-
нiприроднi

столовi води
IBaHo-

Франкiвська

19400334
ТОВАРИСТВО

з оБмЕжЕ-
ноювIдпо-
вIдцц5lrra-
Тю (ПоТо-
чищЕнсь-

киЙ консЕр_
вниЙ зАвод>

Статгi 24, 51
Кодексу Украihи
про надра; пу{кr
5 Порялку лер-
жавного облiку
артезiанськlтх

свердJIовин, об-
лшuryвання ix
засобами вимi-
рювшlня об'ему
видобlтих пiдзе-
мпих вод, затвер_
джеЕого постано_

вою КМУ вiд
08.10.2012

Ns 963;абзац
третiй cTaTTi 1 l
Закону УкраiЪи
<Про ocHoBHi

засади державно_
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi

дiяльностi>>

Пiлпункги l,
4 пункry 22.
Зупиrrити дiю

дозволу

Надати
TepMiH па

усунення
пор}.шень

до
01.02.2020

5992 20 Родовище
кГуляй поле>
(лжерело <Гу-

rrяй поле>)

3168405
привАтнЕ

пIдприемс_
ТВО к!РУЖ-

CTaTTi 1'7 , 1,9, 24
Кодексу Украiни
про надра; абзац
третiй статгi 1 1

Пiдпlъкти 1,

4 ггуrкту 22.
Зупинити дiю

дозвоJry

Внести
змiни до

наказу вiд
25.10.20l б

61. 24.|2.
2013

62. 5919 Баршrинське
св. Nч 30-!
мiнерапьяi
лiкувально-
столовi води
Закарпатська

64. 04.11.
z0l4



з1

пiдземнi MiHe-
pa;rbHi приро-

днi столовi
води

Черкаська

Закону УкраiЪи
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагrrяду (конт-

роJпо) у сферi
господарськоi
дiяльностi>

Ns 373 в
частинi

доповнен-
ня пцстав
зупинення
дii дозво-

rry. Надати
З0 кален-
дарних
днiв на

ус}ъення
порушень

65. 599з 05.1
201.

1

4
20 новокаховське

питнl пlдземнl
води

Херсонська

з778,7048
комунлiIь-
нЕпцпри-

смство,тА-
врIЙськш1

ВОДОКАНАJI,

Статтi24,28,
пункг З cTaTTi 53
Кодексу Украiни

про Еадра

Пiдrгуrкг l
пlъкry 22,

Ьупинити дiю
дозвоJry

Вiдтермi
нувати

дату зупи-
нення дii
дозволу,
встанов_

лену нака-
зом вiд

07.09.2018
Ns 311, до
01.05.2020

66. 6005 10.12.
2014

20 Семидубське 2
вапЕяк

PiBHeHcbKa

31481925
ТОВАРИСТВО

з оБмЕжЕ-
ноювцпо-
вIдцц5"ra-

тю
(ФоМАJIЬГА_
УТ-ПолМIн)

Статгя 24 Кодек-
су Украihи про

падра; абзац
третiй статгi 1 1

Закону Украi'ни
<Про ocHoBHi

засади державЁо-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi

дiяльностi>>

Пiлпункти l,
4 пункry 22.
Зулинити дiю

дозволу

67. 6055 17.06.
2015

20 Одеське
дiлянrс.l

Одеська 1 та
Одеська 2

пiлземнi мiпе-
ршrьнi лiку-

вальнi столовi
води

одеська

з24l6841
дочрнс

иемст
Во кКЛIНIЧ_

сАнАт
рIи IM. горь_
коГоD зАТ

Ально-
ОЗДОРОВЧIД(

зАклАдIв
ПРОФСПIДОК

укрАiни
КУКРПРОФОЗ-

оров )

CTaTTi 18, 24
Кодексу УкраiЪи
про надра; абзац
третiй статгi 1 l
Закону Украihи
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

рошо) у сферi
господарськоi

дiяльностi>>

Пiдrгуrrкти 1,

4 пlчкry 22.

дiю
дозволу

Надати
TepMiH на
усунеЕня
порушень

до
01.02,2020

БА)

Надати
TepMiH на

усунення
порушень

до
01.02.2020



зz

68. 6059 24.06.
2015

20 хотинське
дfirяпка
<Рфче>
технiчнi

пiдземнi водл
PiBHeHcbKa

5607824
пуБлIчнЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
(РIВНЕАЗОТD

Стаття 24 Кодек-
су Украiни про
вадра; статгя 93
Водного кодексу
УкраiЪи; абзач
третiй статгi l 1

Закону Украiни
кПро ocHoBHi

засади державно_
го нагляду (конт-

роrпо) у сферi
господарськоi
дйльностi>

Пiдпункти 1,

4 rгукry 22.
3упинити дiю

дозвоJry

Надати
TepMiH на
ус},нення
порушень

до
01.02.2020

бl05 l2.03.
2016

20 Лiсарняпське
(свердловина
Nч 1 1-Т) MiHe_
pa.llbHi лiкра-
льнi вод,r За-
карпатська

зб414995 то-
ВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповIдА_
льнIстю

(ТРиГIРРЯ>

CTaTTi 24, 5 l
Кодексу Украiни
про надра; стаття
l9 Закон Украiни
<Про курорти>;

абзац тgгiй стат-
Ti 11ЗакопуУк-
раiЪи <Про осно-
BHi засади держа-

вного нагляду
(контролю) у

сферi госполар-
cbкol дlяльностr))

Пiдrrylкги l,
4 лункту 22.
Зупинити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на
ус}.нешlя
порушень

до
01.02.2020

70. 6|67 29.|2.
20lб

20 Омельницьке
водозабiр

пiдприемства
питпi пiлземнi

води
поrггавська

l52з07
пуБлчнЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
(ТРАНСНАЦI-

онАJIьнА
ФIнАнсово_
hромисловд

нАФтовА
KoMI]AHUI

(УкРтАТнАФ-
ТА))

Статгi 24, 51, 53
Кодексу УкраiЪи
про надра; абзац
третiй статгi l 1

Закону Украiни
<Про ocHoBHi

засади держ:вно-
го нагляду (конт-

роrпо) у сферi
господарськоi
дiяльностi>

Пlлпункти 1,

4 пункгу 22.
Надати

TepMiH на

усунення
порушень

до
01.02.2020

}пинити
дозволу

надан-
ня Плану
видоб)тку
та витрат
пйземних

вод на
20t9 та

2020 роки
та пiдтве-
рдження

проведен_
Ея геоло-
гiчного
обслуго-

вання

69.

дlю



зз

,7|.
6168 29.|2.

201'6
20 Родовище

<Золоте>

дiлянка Пiв-
денно-Схiдна>

бурчrтин
PiBHeHcbKa

з,l728464
ТОВАРИСТВО

з оБмЕжЕ_
ноювIдпо-
вIдцц5rr"-

тю
(РЕД МЕД)

Стаття 24 Кодек-
су УкраiЪи про
надра; абзац

третiй статгi 1 1

Закону УкраiЪи
кПро ocHoBHi

засади державно_
го нагляду (конт-

роло) у сферi
господарськоi

дiяльностЬ)

Пiлтгункги l,
4 rrylнкry 22.
Зупинити дiю

дозвоJry

Надати
TepMiH на
усунення
порушень

до
01.02.2020

6|,76 02.02.
20l7

)п Родовище
Велике Болото

торф
волинська

4o422121
комунлпь-
нЕпIдпри_
емство

(Во-
линьпри-

РОДРЕСУРС)
волинськоi
оБJIАсноi

рАд4

Статгя 24 Кодек-
су УкраiЪи про
налра; абзац

тетiЙ статri l 1

Закону УкраiЪи
<Про ocHoBHi

засади держzrвно-
го нагляду (конт-

роrпо) у сферi
господарськоi

дiяльностЬ>

Пiлпункти l,
4 лункry 22.
3упинити дiю

дозвоJry

Надати
TepMiH на

усунення
порушень

до
01.02.2020

6|7,7 02.02.
2017

20 Родовище
Коза-Березина
(лiлянки NФ,fэ

1,2, 3,4) торф
волинська

Стаття 24 Кодек-
су Украiни про
надра; абзац

третiй статгi 11

Закону УкраiЪи
<Про осповнi

засади держчlвно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi
дiяльностi>

Пiдпункти 1,

4 пункту 22.
3упинити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на

усунення
пор}.шень

до
01,02.2020

,l4.
6178 02.02.

20|7
20 Родовище

Велико Багно (

дiлянш Пiвнi
чно-Захiдна та

Пiвденно-
Схiдна) торф
волинська

4042212l
коlчм{АЛЬ-
нЕ пIдпри-
емство

(Во-
линьпри-

РОДЕСУРСD
волинськоi
оБJIАсноi

рАди

Статгя 24 Кодек-
су Украiни про
надра; абзац

третiй статгi 11

Закону Украiни
<Про ocHoBHi

засади дерхalвно_
го нагляду (конт-

ропо) у сферi
господарськоi
дiяльностi>

Пiлпунrш l,
4 пункту 22.
Зупинити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на

усунення
порушень

до
01.02.2020

,72.

7з. 40422121
комунАль_
нЕ пIдпри-
смство

(Во-
линьпри-

РОДРЕСУРС)
волинськоi
оБJIАсноi

рАди



з4

75. 6|,19 02.02.
20|7

20 Родовище
стобпхiвське
(дiлянки NФ,fо

1,2,з,4,5,6)
торф

воrптнська

40422l21
комунАль_
нЕ пIдпри-
емство

(Во-
JIиньпри_

РОДРЕСУРС)
волинськоi
оБлАсноi

рАди

Статгя 24 Кодек-
су Украiни про
надра; абзач

третiй cтami 1l
Закону УкраiЪи
кПро осповнi

засади державно_
го нагrrяду (конт-

роrпо) у сферi
господарськоi
дiяльностi>

Пiлпункги 1,

4 пукту22.
Зупинити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на

усунення
порушень

до
01.02.2020

6189 12.03.
20|7

20 Родовище
Жиричi

руди самород-
но-мiднi

волинська

40422|2|
комунАJIь-
нЕ пIдпри-
смство

(Во-
линьпри-

РОДРЕСУРСD
волинськоi
оБлАсноi

рАди

Статгя 24 Кодек-
су УкршЪи про
надра; абзац

третiй статгi 11

Закону УкраiЪи
<Про ocHoBHi

засади державно_
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi
дiяльяостi>

Пiлпуткги 1,

4 пункry 22.
3упинити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на
усунення
порушень

до
01.02.2020

,77
6245 15.02.

20l8.
20 Афганське

габро
Жгrомирська

з2610з,1,7
ТОВАРИСТВО

з оБмЕжЕ-
ноювIдпо-
вIдАльнIс-

тю
(АФГАн-
ПРоФI)

Стаття 24 Кодек-
су Украiни про

надра; абзац
третiй статгi l l
Закону Украihи
<Про ocHoBHi

засади державно-
го нагляду (конт-

ролю) у сферi
господарськоi
дUIJьностl))

Пцп}ъкги 1,

4 лункту 22.
Зринити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на
усунення
порушень

до
01.02.2020

78. 6262 06.03.
2018

20 Бердянське
грязi сульфiднi

муловi
Запорiзька

264776з
IIРИВАТНЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
(ПРИАЗоВ-
кУРоРТ)

Статгi 24, 5 l
Кодексу Украiни
про надра; абзац
третiй статгi ll
Закону Украiни
<Про ocHoBHi

засади держaвно_
го нагляду (копт-

роло) у сферi
господарськоi
дiяльностi>

Пiлпункти 1,

4 пункry 22.
Зупинити дiю

дозвоJry

Надати
TepMiH на
усуненЕя
пор},шень

до
0|.02.2020

2968 05.05.
2003

15 Межирiчансь-
ке

поле шахти
кЛiсово ву-
гirшя кам'яне

JIьBiBcbKa

з2з23256
дЕржАвнЕ

пIдприемст-
во

(JъВIВВУГIЛ-
JUI)

Статтi 24,28
Кодексу Украihи

про надра

fliлпунк l
лункту 22.

инити д
дозволу

Надати
TepMiH на
усунення
порушеЕь

до
01.05.2020

76.

79,



з5

80. 2970 05.05.
2003

поле шахти
<Велико-

MocTiBcbKa>
вугiлля
кам'яне

львiвська

з2з2з256
дЕржАвнЕ

пцприсмст_
во dbBIBBy-

гIJIJUI))

Пiдrryтrк 1

пункry22.
3упинити дilо

дозвоJry

Надати
TepMiH на

ус}.нення
пор},шень

до
01.05.2020

8l. 297| 05.05.
2003

Межирiчансь-
ке поле шzD(ти
(ýi/ц,оджен-
ня> вугirшя

кам'яне
львiвська

з2з23256
lЕржАвнЕ

пIдIриемст-
во

(львIввугIл-
JUI)

CTaTTi 24, 28
Кодексу Украiни

про надра

Пi,щrунк 1

пункту 22.
Зупинити дiю

дозвоJIу

Надати
TepMiH на
усylrення
порушень

до
01.05.2020

3685 09.12.
2005

15 Ме>ю,lрiчансь-
ке поле шlжти

"Степова"
вугirшя
кам'яне

львiвська

з2з2з256
дЕржАвнЕ

шдприсмст_
во,львIвву_

гIJlпя"

Статгi 24, 28
Кодексу УкраiЪи

про надра

Пiлпlнк 1

пукry22,
Зупинити дiю

дозволу

Надати
TepMiH на

усунення
порушень

до
01,05.2020

83. 09.12.
2005

.Що

09.12
.20з8

поле шахти
"Межирiчан-

ська"
вугiлля
кам'яне

bBiBcbKa

з2з2з256
шржАвнЕ

пIдприемст-
во dbBIBBy-

гUIJUID

Пiлпlък l
пркry 22.

Зупинити дiю
дозвоlry

Надати
TepMiH на

усунення
порушень

до
01.05.2020

84 з686 09.12.
2005

До
09.12
.20з,7

поле ша,хти
(Червоноград-
ська> вугiлля

кам'яне
львiвська

з2323256
дЕржАвнЕ

пIдприемст-
во

dьвIввугLл_
JUI)

CTaTTi 24,28
Колексу Украiни

про надра

Пiлпунк l
пункгу 22.

Зупинити дiю
дозвоJry

Надати
TepMiH на
ус}.Еення
порушень

до
01.05.2020

в) геологi.rltе вивчевня, в тому числi дослiдно-промислова розробка
85. l4.05.

2002
ol
с!

*
оч

Площа
вiльхiвська

газ природний
нафта IBaHo-
Франкiвська

Статгi 24, 48, 54
Кодексу Украiпи
про надра; статri

20,28,37, 38
Закону УкааiЪи

кПро нафту i
газ>; абзац тетiй
статгi l l Закону
Украihи кПро
ocHoBHi засади
державного на-
ляду (контроrпо)
сферi господар-

cbKol дlяльностl))

Пiдпутrкти l,
4 пункту 22;
абзац другий
частини пер-
шоi cTaTTi 26
Закону Ук-
раiЪи кПро
нафry i газ>,
чпинити

дозволу

Зчпинити:
дlю дозво-
лу. Надати
30 кшеп-
дарних
днiв на

усунення
порушень

20 Статтi 24,28
Кодексу УкраrЪи

про надра

27

82.

з687 CTaTri24,28
Кодексу Украiни

про надра

1910 |4з2606
дп нАк

(НАДРА УК-
PAiHи))

(3АхIдукр-
ГЕОЛОГUID



36

86, зб84 |6.|2.
2009 о\

с,!
с\l

\о

ц

,Щiллтка Пег-
ровець

Вгп<iвського
родовища

пiдземяi MiHe-

ршrьпi лiкра-
льнi води

Закарпатська

з4з40717
ТОВАРИСТВО

з оБмЕжЕ_
ноювIдпо_
вIдц15"r"-

тю
кЧАРIВНА
ДОЛИНА)

Статгi 20,24
Кодексу Украiни
про надра; стаття
49 Водного коде-

ксу УкраiЪи;
абзац трстiй стат-
Ti 11ЗаконуУк-
раiни <Про осно-
BHi засади держа-

вного нiгляду
(коtrгроrпо) у

сферi господарсь-
Koi дйльностЬ

Пiлпункги 1,

4 пункry 22.
3упинити дiю

дозволу

Зупияити
дiю дозво-
rrу. Налати
30 кален-
дарних
днiв на

усунення
порушень

87. 38з5 l0 Пушкiвське
дiлянка
Пiвнi.пlа

рудr хрома
Кiровогралсь-

ка

365848l2
ТОВАРИСТВО

з оБмЕжЕ-
ноювIдпо-
вIдцц5"ra_

ТЮ кГОРРУ,Щ_
пром>

Статтi24,З7,38,
53 Кодексу Ук-

| раiни про надра;
пчнкг 3.4 Поло-
ження про поря_
док органвацrl
.ЩПР родовищ
корисню( копа-

лин зaгальнодер-
ж{lвного значен-
ня, затверджено-
го накщом MiH-

прироли вiд
0З.03.2003 Ns

34lм; абзач третiй
статгi 1 l Закону
УкраiЪи <Про
ocHoBHi засади
держааного на-

гляду (коптролю)

у сферi.господар-
сько1 дlяJIьностrD

Пцпунrги l,
4 пункry22.

инити дi
дозволу

Зупинити
дiю дозво-

. Надати

44з4 02.09.
2013

з7728464
ТОВАРИСТВО

з оБмЕжЕ-
ноювIдпо_
вIдщц5"r"_

тю
(РЕД МЕДD

CTaTTi 24,37,38
Кодексу Украiни
про надра; абзац
третiй статri 1 1

Закону УкраiЪи
<Про ocHoBHi

засади держiвно_
го нагляду (конт-

роrпо) у сферi
господарськоi
дiяльностi>

Пiдпункги l,
4 пунюу 22,
Зупинити дiю

дозвоJry

Зl.пинити
дiю дозво-

лчз
01.02.2020

89, 44з5 02.09.
201з

,Щiлшка <Зо-
лоте)) за вивrI-
тком дiляrтки

бурпггину
<Щентральна>

родовища
<Золоте>

з,l728464
ТОВАРИСТВО

з оБмЕжЕ-
ноювIдпо_
вIдцц5rr"-

тю
(РЕД МЕД>

Стаття 24 Кодек-
су Украiни про
надра; абзац

третiй статгi l l
Закону Укра'iни
<Про ocHoBHi

засади державно-

Пiдпуякти l,
4 пункту 22,
Зупинити дiю

дозвоJIу

Зупинити
дiю дозво-

Jryз
01.02.2020

01.07.
20l0

30 кален-
дарних
днiв на

усунення
порушень

88.

cl
с\|ь
с.l

о
цt

.Щiлянка
<Виркiвська>

бурIггин
PiBHeHcbKa



бlрштин
PiBHeHcbKa

го наглялу (конт-
рошо) у сферi
господарськоi

дiяльностi>
90. 4863 04.10.

201,7

Водозабiр
пiдприемства
питнi пйземнi

води
XapKiBcbKa

33258999 ко-
tчtУнАПЬнЕ
пIдIриемс-
тВо (БоГо-

ДЖIВВОДА)

CTaTTi24,28
Колексу УкраiЪи

про надра

Пiлпlнкт 1

пункry22.
3упинити дiю

дозвоJry

Надати
TepMiH на

усунення
порушень

до
0l,05.2020

91. 483з |7.07.
20|,7

5 Водозабiр
Кобилово-

лоцьке МПД
(св. l -4) питнi
пiдземнi води
Тернопirьська

371996l 8

дЕржАвнЕ
пIдприемс-
ТВО СIIИРТО-
Boi тА
лкЕро-го_
PIJI(IAHoi

промисло_
BOCTI кУКР-

сIIирт>

Статгя 24 Кодек-
су Украihи про

надра; пуню 3,4,
Положення про
порядок оргапi-
зацii та виконан-

ня дослiдно-
промисловоi

розробки роло-
ВИЩ КОРИСЕИХ

копtlлин загaUIь-
нодержавного

значення, затвер_
дженого наказом
Мiнприроди вiд

03.03.200з х!
34lм; абзач третiй
cTaTTi l 1 Закону
Украihи <Про
осповнi засади
державного на_

гляду (контролю)

у сферi господар-
cbKoi дiяльностi>

ПiдrгFrкги l,
4 пункry 22.
3упинити дiю

дозвоJry

Надати
термш на

усунення
порушень

до
01.02.2020
для надан-
ня Плаяiв
видобугку
та витрат
пiдземних

вод на
20l9 та

2020 роки

48з4 17.07.
2017

5 Волозабiр
Марилiвське
МП,,Щ (св.1-5)
питri пiдземнi

води
Тернопiльська

37l99б 18

дЕржАI}нЕ
пIдIриемс-
ТВО СIIИРТО-
воiтАлIкЕ_

ро-го_
рUrчАноi

промисло_
BOCTI (УкР-

сIIиРт)

Статrя 24 Кодек-
су Украiни про

падра; пункг 3.4.
Положення про
порядок органi-
зацii та виконан-

ня дослiдпо-
промисловоi

розробки родо-
вищ корисних

копlцин загаль-
нодержавного

значецня, затвер-
дженого наказом
Мiнприроди вiд

03.03.200З Ns
4/м; абзач TpeTi
статгi 1 l Закону
у кП

Пiдпункти 1,

4 пункгу 22.
дiю

дозволу

Надати
TepMiH на

усуненЕя
порушень

до
01.02.2020

|для надан_
l ня Планiв
|видобr".ку
та виlрат
пlдземню(

вод па
20l9 та

2020 роки

5

92.
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ocHoBHi засади
держiвЕого на-

гляду (контроJпо)

у сферi господар-
cbkoi дiяльностiD

93. 4906 21.06.
20l8

J .Щiлянка
Глибока

пiсок
КиiЪська

35145068
ТОВАРИСТВО

з оБмЕжЕ_
ноювIдпо_
вIдцц5",a-
Тю (ГлоБУс

АJIьянс
ПЛюсD

Статrя 24 Кодек-
су Украiни про
надра; статгя l 1

3акону Украiни
<Про ocHoBHi

засади держzвно_
го нагляду (конт-

рошо) у сферi
господарськоi

дiяльностi>

Пtлпункги 1,

4 пуяк,ry 22.
Зупинити дiю

дозвоJry

Зупинити
дiю дозво-
лу. Надати
30 кален-
дарних
днiв на

усуЕення
порушень

8.2. Iнформацiю дирекгора,Щепартаменry державного геологiчного контролю
Гончаренка В. В. щодо аЕулювання спецi€цьЕих дозволiв Еа користуванЕя надра-
ми.

УХВАJIИJIИ: рекомеЕдувати Держгеонадрам врахувати пропозицii Робочоi
групи, вiдповiдно до перелiку

п lK
Спецiальнi
дозволи на

користувакr
надрами

z
1

Ns
(Ё

ф
(в
F.
Gl
trI

Назва
родовища,

корисна копllJшна"
мiсцезнаходження

(область)

власвик спецiа-
льного дозволу

на користувllння
надраN{и

Пiдстава згi
дно з Зако-

ном Украiни
<Про дозвi

льну систему
у сферi гос-
подарськоi

дiяльностi>,
Кодексом

УкраiЪи про
налра' Зако-
ном УкраiЪи
<Про нафry i

газ)

Пiдстава
згiдно з

Порядком
надання

спецiа.пь-
Еих дозво-
лiв на ко-
ристуван-
Ея надра-

ми, за_

твердже-
ного пос-
тановок)
КМУ вiд

з0.05,20ll
Nq бl5 та

Пропозицii

4 5 6 7 8 9
а

1
,l1,7 2з.12.

1996
До

15,12
20зб

Красносйкiвське
гршriти, мiгматити

Хмельницька

5471885
привАтнЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"стАро-
костян-

ТИНIВСЬКИЙ
СПЕЦIАJIIЗО-

ВАНИЙ КАР,СР

Пункг 1 час-
тини першоi

статгi 26
Кодексу Ук-

раiЪи про
надра

Стаття 23
Анулюва-

ти

Анулювати
з дати вида-
чi оригiнаlry
нового спе-
цiального
дозволу на
користу_

вilння над-
рами з роз-
ширеними
межаN{и.

!=
Е{
уоаl.

(-)

l Г 2Т-Гl
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2 2з17 30.1 l .

2000
с{

Супрунiвське
СУГJIИНОК

поrпавська

551,324,|
пуБлчнЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"KEPAMIK,

Пуякг l час-
тини першоi
статгi 26 Ко-
цексу Украiни

про надра

Пункг 23
Днуrпомти

Анулювати

J 245,7 7.04.
2001

с]
{,
г.,(\

Прибуйське
t.шшrк мармуризо-

вапий, доломит
Закарпатська

Абзац сьомий
частини сьо-
Moi статгя 4-1

Пункт 23
Днуrповати

Дшулювати у
судовому
порядку

4 4ззб 21.08.
200,7

lб Користовське
суглинок

Хмельницька

3323з445 товА-
риство з оБ-
мЕжЕною

ВIДПОВIДАЛЬ_
НIСТЮ КВОЛО-
чиськиЙ цЕ_

ГЕЛЬник)

Пувю l час-
тини першоi
статгi 2б Ко-

дексу про
надра

Пуякг 23
Днулювати

Анулювати

47,1з 18.1 1 .

2008
|7 313з8328

привАтнЕ
пIдприсмс_
ТВо кIЗУМ_

РУД)

Абзац сьомий
частияи сьо-
моТ статгя 4- l

Пункг 23
Муrповатл

Ануловати у
судовому
порядку

6 6049 )5.05.,
0l5

20 Бiлосарайська
Iiляпк4 включшочл
Морське родовище
та струкгуру Неве-

лика
газ природrий

шеrьф Азовського
моря

з79944,18
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВЦПОВIДАЛЬ_
нIстю "Азов
ПЕТРОЛЕУМ

ллс,

rункг 5 части.
ни першоi

:TaTTi 26 Коде
ксу Укра'iни
про надра

Пуню 23
Днулювати

лювати
судовому
порядку

в) геологi.лrе розробка з подzlльшим видобуваннямвивченIlя, в тому числl дослlдно_промислова
,7

40,1з 2|.l2.
201 1

20 Нижньортищiвська
Iшоща газ прирд-

ний, конденсат,
Еафта

XapKiBcbKa

3803з493
ТОВАРИСТВО

ЗОБМЕЖЕНОЮ
ВЦПОВIДДЛЬ-
{Iстю *мгжрЕ.

ГIОНАJIЬНА
гАзовА ком_

пАнIя"

Дбзац сьомий
lастини сьом0

стаття 4- l

Пункг 23
Ануrповати

Ануrповати у
судовому
порядку

8 4,709 2
5

2з.|
20|

20 Сторонська площа
ъз природlий, кон.

денсат нафта
львiвська

38984057
IОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВЦПОВIДАJIЬ_
нIстю,ЕнЕр-

го-
IНВЕСТГРУП,

Абзац сьомий
Iастини сьомо

статгя 4- 1

Пlъкг 23
Дяуrповати

Днулювати у
судовому
порядку

292557
привАтнЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
кМАРМУРо-
виЙ кАр,ср
(ТРИБУшА-

ни>

5. клочкiвське
андезито-базапьт

Закарпатська
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9. Iнформацiю директора .Щепартаменry державного геологiчного контролю
Гокчаренка В. В. щодо поновленнJI дii спецiаrrьшл< дозволiв на користування над-
рами.

У)GАJIИJIИ: рекомендвати,,Щержгеонадрам врахрати пропозицii Робочоi
групи, вiдповiдпо до перелiку

Перелiк

2
2

Спецiальнi
дозволи на
користувllн-
Ея Irад)fiми

А
Q

Назва родови-
ща корисна

копшrшrа" Mic-
цезнФ(одження

(область)

Код згiдно з еДРПОУ,
власник спецiапьного

дозволу на користумння
надрlлJlrи

Пiдстава згiд-
но з Порядком
надання спецi
аJIьних дозво-

лiв на корисry-
вilнЕя надрами,
затвердженого
постановою

КМУ вiд
30.05.201 1 N9

615

;i a)баооF{ :Ео
а.)д

(n

Ф
6
t_

ý

l 2 J 4 5 6 7 8

а) ексrшryатацiя

1 275 До
l2.05.
20з5

.Щрагрське
монцонiт
Запорiзька

19276012 товАриство
ЗОБМЕЖЕНОЮ

ВЦПОВIДАJIЬНIСТЮ
КВИРОБНИЧА БАГАТО-

ПРОФlЛЬНАФIРМА
БудIвЕльно-lllJUI-

КОВЕ ПIДПРИеМСТВОl:

Абзац
дванадцятий

пункry22

Поновити

2 21з,7 l8.02.
2000

20 Гунчанське
пiсок

Вiнпицька

з734|lб
сlльськогоспо_

ДАРСЬКИЙ ВИРОБНИ_
WIЙ КООПВРДТИВ,котовськиЙ,

J з578 2з.12.
2004

До
03.1 1.

20з4

Губенкiвське-3
габро

Житомирська

39915251
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

ВЦПОВIДАJIЬНIСТЮ
(нАСА гРАнIт>

Абзац
дванадцятий

пункту 22

Поновити

4 4l00 02.1l.
2006

Погорiлiвське
пiсок

Чернiвецька

312l l833
привАтнЕ

пцприемство
,кАр,срА"

Абзац
дванадцятий

пункту 22

Поновити

5 4зOз l9.07,
2007

20 олеське
'св. Ns2-олесько'
мiнераtrьнi лiку-
вшIьно-столовi
води Львiвська

05492060
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО
(ОЛЕСЬКИЙ ЗАВОД

]4IHEPAJIЬHIЛ( ВОДD

Абзац
дванадцятий

rгщкту 22

Поновити

5043 |2.11.
2009

20 Писарiвське 2
пiсковик

вiнниrька

з424402з
ТОВАРИСТВО З ОБМЕ_
ЖЕНОЮ ВIДПОВIДА_

льнIстю
"пЕтрА_голд,,

Абзац
дванадцятий

rryпкry 22

Поновити

Пропозицii

l2.05.
l995

Абзац
дванадцятий

пункту 22

Поновити

20

6.
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582з 29.0,1.
20l з

Поновити
ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВIДПОВЦА-
ЛЬнIсТю (IBPYC)

10.рIзнЕ
l0. l. Iнформацiю директора,Щепартаменry державного геологiчного контро-

лю ГончареЕка В. В. стосовно надходженнJI листiв надрокористувачiв з кJIопотан-
Еям продовжити термiни на усуненЕя порушень.

Перелiк

20 Староолексине-
цьке суглинки
Тернопiльська

з7521780 Абзац
дванадцrгий

rry:нKry 22

59зб l4.05.
20|4

20 Перлiвецьке
пiщано-гравiйна

сумiш IBaHo-
Франкiвська

l б50002094
ФIЗИЧНА ОСОБА-
ШДПРИСМЕЦЬ

БЕЗРУКИЙ ВАСИЛЬ
юрIЙович

Абзац
дванадцятий

пункту 22

2
2

спецiыlьнi
дозвоJп{ на
користувilЕ
ЕЯ НаДРаIrrИ

а
ФF

Назва
родовищц

корисна копalrшна,
мiсцезнаходжеrня

(область)

Кол згiдlо з е.ЩР-
ПОУ, власник спецi-
аJIьного дозвоJIу на

корисц/вllJ{IIя надра-
ми

Пропозицii

ль .Щата
ви-
дачi

l 2 J 5 6 7
а) експrryатацiя

l 2305 ,Що

13.1 l.
2030

Капустинське
дi.пянка Лiвобережна

гранiт
Кiровоградська

02803795 привАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"КАПУСТИНСЬКИЙ
грАнIтниЙ кАр,ер"

Продовжити до 01.02,2020
TepMiH усунення порушень,

встановлений нtжазом
,Щержгеонадр вИ l б.09.20 l 9

Ns 339
2 49з2 25.02.

2009
20 Помiркiвське

св. Nч l (15/б2)
питнi пiдземнi води

XapKiBcbKa

19,7з452 пуБлчнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

кФАРМСТАН,ЩАРТ-
БIоЛIк)

Продовжити до 01.03.2020
TepMiH усунення порушень,

встановлений нaжазом

.Щер кгеоналр вiд 09.08.20l9
Jll! 265

J 5|73 21.06
2010

20 великокам'янецьке
BzmHJ{K

Закарпатська

290311 пуБлннЕ
АКЦIОНЕРНЕТО-

вАриство "ново_
СЕЛИЦЬКИЙ

кАр,ер.

Продов>lс.lти до 0 1.03.2020
TepMiH усунення порушень,

встановлений наказом
,Щержгеонадр вiд 09.08.20 l 9

Ns 265
4 5258 22.|2.

20|2
20 родовище <Сауляк>

рули золота Закар-
патська

зl880159 товАрис-
ТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIС_

ТЮ (CAYJUIK)

Продовжити до 01.03.2020
TepMiH усунення порушень,

встановлений наказом
.Щержгеонадр вiд 1 6.09.20 l 9

м зз8

1

УХВДЛИJIИ: рекомендрати Держгеонадрам врахувати пропозицii Робочоi
групи, вiдповiдно до перелiку

8. Поновити

4

13.11.
2000
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l 0.2. Iнформацiю директора,Щепартаменry державного геологiчного контролю
гончаренка В. В. про рiшення Житомирського окружного адмiнiстративного суду
вiд lб.09.20l9 у справi Ns 240lЗ25l\9, яким позов ,Щержгеонад) про припиItеннrI
права користування надра}rи ТОВ <Коростенський спецкар'ер Nq1> цrляхом анулю-
вання спецiаrrьцого дозволу Еа користуванЕrI надрами ЛЬ 5775 вiд 29.04.2013 задо-
волено, припинено ТОВ <Коростенський спецкар'ер Л! 1> право користування над-
рами цшяхом аIIуJIювання спецiшlьного дозволУ на користуванЕя надрами Ns 5775
вiд 29.04.20lЗ.

УХВАJII,LПИ: рекоменд/вати .Щержгеонадрш врахувати пропозицii РобочоТ
Iрупи щодо викJIюченшI пiдпункry 33 гryнкту 7.1 протокоrry Робочоi групи з питань
надрокористування вiд 22.|1.20|9 ЛЪ l-РГ/20l9 у звязку з набранням законноi сили
рiшення Житомирського оцружЕого адмiнiстративного сулу вiд 16.09.2019 у справi
Ns240/325l|9.

Присутrri члени Робочоi гру пп{t

l. Слiпко С. о. 2. Марченко О. О.

3. Сушко О. В. Зур'ян О. В.

5. Шевченко о. Г. Григiль В. Г

Запрошенi:

Тшtько В. В. Земська С. А. fu_

4

6

6247 15.02.
2018

20 ToKapiBcbKo-
Бережкiвське

дiJrянка Ns 2 св. 2
MiHepa:bHi лiкува.пь-

Hi пiдземпi води
Сумська

05400075 товАрис-
ГГВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАJIЬНIС-
ТЮ КСАIIАТОРIЙ

KTOKAPI>>

Продовlкити до 01,03.2020
TepMiH усунення порушень,

встановлений HaKanoM
ержгеонадр вiд 29.08.20 1 9

].lb з 14

5.


