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ПОРЯДОК ДЕННИЙ

l. lнформацiя щодо правомочностi проведенЕя засiдання Робочоi
групи з питань надрокористуваннrI.

2. Розгляд та затвердженш порядку деЕного засiдання Робочоi групи
з питань наш)окористувiшня.

3. Рiзне, що стосуеться ЕаданЕя, продовжеIrня строку дii,
переоформленнJI та вЕесення змiн до спецiа.пьних дозволiв на користування
надрами.

4- Рiзне, що стосуеться питzrнь поновлеЕня дii спецiальних дозволiв
на користуванIrя над)ами.

5. Рiзне, що стосуеться пит€lнь надання TepMiHiB.



з

СЛУХАJIИ:
1. Iнформадiю голови Робочоi групи З питань надрокористування,

.щIрекгора Щепартаменry держilвного геологi.пrого контроJIю,Щержгеонадр
Гончаренка В. В. щодо правомочностi провелення l\.02.2020 засiдання Робочоi
групи з питЕlllь надрокорисryвання.

Наказом lepxaBHoi служби геологii та Еадр Украiни вiд 21.1 1.2019 J.l! 426
затверджено Положення про Робочу груrry з питаItь надрокористування, (лалi -
Положення).

Наказом [ержавноi служби геологii та надр Украiни вй 2 l . l l .2019 м 426
<Про створення дорадIо-коцсультативного оргаЕу .Щержавноi служби геологii
та надр Украiнш угвореЕо РобочУ групу З питань надрокористування в складi,
що додаеться до цього Htlкa!зy та затверджено ГIоложення про Робочу групу з
пит.шь надрокористування (ла.гri - Положення).

Наказом ,,Щержавноi служби геологii та надр Украiни вiд 30.01.2020 Nч 27
<Про внесення змiн до Haкirзy Щержгеонадр вй 21.11.2019 <Про cTBopeHtU{
дорадчо-консультативIIого
Украiни>> затверджеЕо
надрокорисryваIrня.

оргrlну .Щержавноi служби
оновлений скпад Робочоi

геологll та надр
групи з питаttь

згйно iз зtвначеItим Положенrrш формою роботи Робочоi групи з питань
надрокорисryвання (лалi - Робоча група) € засiданrrя, якi скликаються за
рiшенrrям Голови чiсi Робочоi групи.

засiдаrшя Робочоi груrпi, на ,ткому присутнi бiльш як двi третини i]
членЬ, вiдповiдно до абзацу п'ятого rгункry б Положення € ,,pal'o' оЕшим.

жвАлалИ: розпочати 1|.02.2О20 засйання Робочоi групи, у зв'язку iз
присугнiспо на засiданяi Робочоi груrм бйьш як двi цетини i-iчлепrв.

СЛУХАЛИ:
2. Iнформацiю голови Робочоi групи з питань над)окористування,

директора,Щепартаменry держчlвного геологiчного кон.IроJIю .ЩЪржгеонадр
Гончаренка В. В. щодо затверджешul порядку деЕного засiдання Робочоi групи.

ЖВАЛИЛИ: затвердити
вiд l1.02.2020 в цiлому.

порядок денний засйаrшя Робочоi групи

СЛУХАJIИ:
3. Рiзне, що стосу€ться наданнrI' продовженнrI строкУ дii,

переоформлення та B}Iece''HrI змiн до спецiа-rьних дозволiв на користування
наДРами.

3.1. Iнформацiю диреюора Юридичного департ.rменту Губи с. м.
стосовно розгляду питаЕня щодо надання ТоВ <дтомнi енергетичнi системи
украiни> спецiального дозволу на користрalнюr нацрilми з метою геологiчного
вивченtя' у томУ числi дослiДrо-промислоВоi розробки, урановиХ Руд Садовоi
площi у Миколаiвськiй областi, вiдповйно ЛО пiдlуllкry 8'rrу"*ry 8 дiоrо.о nu
той час Порядку надrlння спецiальних дозволiв nu *op".rpiнHJt надрами,
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затвердженого Постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 30.05.20ll Ns бl5
(дшп - Порядок).

На виконання постilнови Верховного Суду вiд 12.09.2017 та пост€шови
Окррlсrого адмiпiстративного суду м. Киева вй 22.11.2017 року, залишеноi в
силi постановою Киiвського апеляцйЕого суду вlд 22.02.2018 року (справа
82616813116) у flержгеоналрах знаходиться на розглядi заява з доданими до Hei
документalми ТОВ <AToMHi енергетичнi системи Украirп,I> щодо надашш
вищезtвЕаченого спецiального дозвоJry Ira користування надрzlми.

ОкружнIй алмiнiстративний сул MicTa Киева постановою вiд 26 травня
20lб року, зЕtлишеЕою без змiн )rхвалами Киiвського апеляцiйного
адмiнiстративного суду вй 18 лигшя 201б року та Вищого адмiнiстративного
сулу Украiпи вlд 2'7 вереспя 2016 року, визнаЕо протиправIIими вiдмови
вiдповiдача у видачi позивачу спецiальних дозволiв на користув;lннJI наш)ами
та зобов'язав вйповйача видати позивачу спецiальнi дозвоJlи на користування
надрalми з метою геологiчного вивченнJI, в тому .тислi дослiдно-промисловоi
розробки зазначених родовищ.

Постановою Верховного Сулу Украiни вiд 12.09.2017 вищезазначенi
суловi рiшення cкacoBilнo, а справу передaшо на новий розгляд до суду першоi
iнстанцii, в судовому рiшеннi Верховного Сулу УкраiЪи зtвначено про
лискрешiйнiсть повноважень вiдповйача з видачi дозволiв та звернуго увiгу
суду на необхйнiсть дослiджепня того, якi саме дii було вчинено вйповйачем з
моменту Еад(одженIlJl до Еього зЕUIв позивача.

Постановою Окруlкного алмiнiстратlвного суду м. Кисва вiд22.1|.2Оl7
року позовнi вимоги задоволено частково.

- визнапо рiшення Щержавноi служби геологii та надр Украiни про
поверЕенIrЯ зчцв з додzlНими дО Еих док)rмеЕтами ТоВ <AToMHi енергети.шi
системи Украiни> про видачу спецiа.lьних дозволiв на корисц/вання надрами з
метою геологiчного вивчення, в тому числi дослiдно-промисловоI розробки
Мrл<айлiвськоii площi ур€шових руд на 5 poKiB, що зIlаходиться у
КазаrпсiвськОму районi МrжолаiвсьКоi областi, за 5 км на пiвденний захiд вiд с.
мшсолаiвка, за 40 км на захiд вiд м. Кривий Рь згiдно з поданою заявою вiд
10.02.20lб Ns l0-02/l (вх.Nч2650/13/12-1б вiд l0.02.20l6); Сафонiвськоi дiлянки
урirновиХ руД на 5 рокЬ, щО знilходиться у Казанкiвському районi
миколаiвськоi областi, в l20 км на пiвденний захiд вiд м. Жовтi Води та в б5 км
вiд м. Кршlй Рiг згiдно з поданою з.цвою ыд 24.О2.20|6 Ns 24-02ll
(вх.Nч3475/l3/12-|6 вlд24.02.2016); Садовоi гr.гrощi уранових РУд на 5 poKiB, що
знчжодиться в Арбузинському районi МиколаЬськоi областi, в 40 км на
пiвденний схiд вiд м. Первомайськ та в б Iои на пiвнiчнlдi захй вiд районного
цеЕгрУ смт Арбузинка згiдно з поданою зiивою вiд 25.02.2016 N25-02/l (вх.
M3517/l3l12-16 вй 25.02.201б); Новогурiвськоi дiлянки jФaнових руд на 5
poKiB, щО знаходитьсЯ в КриничаПському та П'ятихатському районах
.Щнiпропецовськоi областi згiдно з под.rною з:UIвою вiд25.02.2016 Ng 25-0213
(вх.N3521/13112-16); Сурськоi площi уранових руд на 5 poKiB, що знаходиться в
30 км на пiвденrпrй захiд вiд м. ffнiпропетровськ згiдно з поданою заявою вiд
25 .02.20 | б Ns 2 5 -0215 (вх.Nэ3 5 1 5/ l 3 l 12-1 6) цротипрilвними;
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- зобов'язано ,Щерlкавну службу геологii та надр Украiни розгJIянути зЕrяви
ТОВ <AToMHi енергегкчнi системи Украiни> на видачу спецiальних дозволiв на
корисryвання надрами з метою геологiчного вивчення, в тому числi дослiдно-
промисловоi розробки Михайлiвськоi гlпощi уранових руд на 5 poKiB, що
зн.жодиться у Казанкiвському районi Миколаiвськоi областi, за 5 км на
пiвденний захiд вiд с. Миколаiвка, за 40 км па захiд вiд м. Кривий Рiг згiдно з
подzlною з.u{вою вiд l0.02.20lб Ns l0-02/l (вх.Nэ2650/13112-1,6 вiд 10.02.2016);
Сафонiвськоi дiлянки урtlнових руд на 5 poKiB, що знаходиться у
казанкiвському районi Миколаiъськоi областi, в l20 км на пiвденвий захiд вiд
м. Жовтi Води та в 65 км вiд м. Кривий Рiг згйно з поданою заявою вiд
24.02.20lб Jф 24-0211 (вх.Nч3475/l3l12-1б вiд 24.02.2016); Садовоi площi
ур:Iнових руд на 5 poKiB, що зн.tходиться в Арбузинському районi
миколаiъськоi областi, в 40 ш на пiвденний схiд вiд м. Первомайськ та в б км
на пiвнiчний захiд вй районного центру смт Арбузинка згiдно з поданою
заявою вiд 25.02.20lб N925-02/l (вх.Nе35l7/13/12-1б вiд 25.02.2016);
Новогурiвськоi дiлянки урalнових руд на 5 poKiB, що знаходиться в
Криничанському та П'ятихатському районах .Щнiпропетровськоi областi згйно з
подilною зzulвою вiд 25.02.20lб Ns 25-0213 (вх.J,{Ъ352lll3ll'2-16); CypcbKoi площi
ураповlтх руд на 5 poKiB, що знаходиться в 30 км на пiвденний захiд вiд м.
.Щнiпропчгровськ згiдно з поданою з.uIвою вй 25,02.20lб Ng 25-0215
(Bx.JФ3515/l3l|2-16) у вiдповi.чностi до законодzrвства, що дiяло на момент
звернеЕIuI ТОВ <Дтомнi енергетичнi системи Украiни> з вищезalзначеними
заJIвчlм и. В решгi позовних вимог вймовлено.

постановою Киiвського апеrrяцiйного адмiнiстративного суду
вiд22.02.2018 апеляцiйну скаргу залишено без задоволеннJI, а постilнову
Окрулсrого адмiнiсцативного суду вй 22.11.2017 без змiн

Ухвалою Верховного суду вiд 0З.04.2018 вiлкрито касацiйне провадженнrI
за касацiйною скаргою .Щержавноi с;ryжби геологii та надр Украiни на
постановУ ОкружногО адмiнiстативного суду м, Киева вй 22 листоп ада 2Ol7
року та постчlновУ КиiвськогО апеляцiйногО адмiнiстративного суду вiд 22
JIютого 2018 року.

).хвАлиJIИ: розгJUIн}.ти зiutву щодо надання ТоВ KAToMHi енергетичнi
системи Украiнш спецiального дозволу на користуваннJI надрами з метою
геологiчногО вивченнJI, у томУ числi дослiдНо-промисловОi розробки, урzшових
руд Садовоi площi у Миколаiвськiй областi, вiдповiдно ло пiлпункгу 8 пункту 8
дiючого на той час Порядку.

За результатами розгляду Заяви ТоВ <AToMHi енергетичнi системи
украiни> на видачу спецiального дозволу на користувtшм надрами з метою
геологiчного вивченlUI, в томУ числi дослiдно-промисловоi розробки Садовоi
гlлощi ураноВих руд на 5 poKiB позитивного рiшення не прийнято.

3.2. Iнформацiю лирекгора Юридичного департаменту Губи с. м.
cTocoBllo розгJIядУ заяви ТоВ <Пегро-Консалтiнг> вiд l5.03.2018 щодо надання
спецiа,чьного дозволу на користуваннrI надр€lми з метою видобування лiтiевих
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руд дiляItrш .Щобра у Кiровоградськiй областi, вiдповiдно ло пiлпункry l пункту
8 Порялку.

Ухвалою Окружного ашuiнiстративного суду м. Кисва вй 18.05.2018
прийнято до розгляд/ алмiнiстративний позов ТОВ <Петро-Консалтiнг>, як
TpeTboi особи яка зzuIвJuI€ самостiйнi вимоги на предмет спору а саме:

визнати незаконною бездiяльнiсть {ержавноi служби геологii та надр
Украiни щодо не надiслання, протягом шести робочих днiв, з l5.03.20l8 року
копiй докулtентiв, наданих товариством з обмеrкеною вiдповiдальнiстю <Петро-
Консалтirг> iз заявою на отримання спецiального дозволу вй l5.0З.20l8 року,
до MiHicTepcTBa екологii та природних pecypciB УкраiЪи;

зобов'язати ,Щерхсавну uryжбу геологii та надр Украiни виконати/вчинити
лii перелбаченi Порядком над:IннJI спецiа.ltьних дозволiв на користувtшнJI
надрами, затверджеЕим пост.tновою Кабiнеry MiHicTpiB Уrсраiни вй 30.05.2011
року Nчбl5, щодо розгJIяду заrIви про наданнJl спецiального лозволу вiл
l5.03.2018 року поданоi ТОВ <Петро-Консаrrгiшг> та прийнятгя вйповiдlого
рiшення.

Ухваrrою Окружного алмiнiстративного суду м. Киева вiд 17,12.2019
кпопотанюI ТОВ <Петро-Консалrгiнг> про зilлишеЕпя без розгляду позовноi
зtutви, як тетьоi особи з самостйними вимогами на цредмет спору задоволено.

Залишено без розгляду позовну заяву ТОВ <Петро-Конса.тIтiнг> до
.Щерхгеонадр.

скасовано зaжоди забезпечення позову вжитi ухваrою Окружного
адмiнiстативного суду м. Кисва вiд 21.05.2018.

ЖВАЛИJIИ: перенести розгляд питанЕя у зв'язку з необхiднiстю
отримzlншI зzlпиту про пабрання законноi си.пи .

3.3. Iнформацiю дирекгора Юридтчного департ.lмекry Губи С. М.
стосовно розгJIяду пшт,шtи щодо надашш ТоВ <Сврогаз Мiнерало>
спецiального дозвоJry на користуваннJI надр,lми з метою геологiчного вивчення,
у тому числi дослiдно-промисловоi розробrс.I, Середньоднiпровського блоку
Украiнського щита Еа виJIвленнrI тй кiмберлiтiв та лампроiтiв (а.тrмазiв) у
fiнiпропетровськiй областi.

22 вересня 20lб року ТОВ <еврогаз Мiнералсl) звернулось до суду з
позовом, в якому, просиJIо:

визнати протиправними дii !ержгоонадра щодо вймови ТОВ <Сврогаз
Мiнершlс> у наланнi спецiального дозволу на геологiчне вивчеtIIlJl з дослiдно-
промисловою розробкою Середньоприднiпровського блоку Украiнського щита
на виrIвленIuI тй кiмберлiтiв та лампроiтiв як можJIивих корiнних джерел
алмазiв;

зобов'язати {ержгеонадра видати ТОВ <Сврогаз Мiнера.пс> спецiальний
дозвUI на геологlt{не вивченнJI з дослlдно-промисловою розробкою
Серелrъоприлнiпровського блоку Украiнського щита на виJIвлення
кiмберлiтiв та лам проiтiв як можJIивих корiнних джерел алмазiв.

тlл
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жвдлилИ: за результатами розгJIяду Заяви ТОВ <Сврогаз Мiнера-пс>
позитивIlого рiшення щодо вшIачi спецiа-тrьного дозволу Еа користування
надрами з метою геологiчного вивченнJl, у тому числi дослiдно-промисловоi
розробшл, Середъоднiгцlовського блоку Украiнського щита на виявлення тй
кiмберлiтiв та лампроiТiв (алмазiв) у [нiпропетровськiй областi не прийrrято.

3.4. Iнформацiю лирекгора Юридичного департztмеrrгу Губи с. м.
стосовно розгляду питalння щодо продовження Кам'янець-подйьськiй
мiжгосподарськiй пересрнiй I[JuIхово-будiвельнiй колонi строку дii
спецliцьЕого дозвоJц/ на користувilнш Еадрами N9 173l вiд 02.02.1999 року з
метою видобування вапнякiв' придатних Nlя виробництва щебеню
будiвельного та кztменю брового в межах Киселiвського ролоu"ща вапнякiв
кам'янець Подьського району Хмельнrщъкоi областi.

Кам'*rеIъ-Подiльська мiжгосподарська пересувна шляхово-будiвельна
колона звернулась до Хмельницького окру)rcrого алмiнiстративного суду 3
позовом до Дерr(авIrоi служби геологii та надр Украiни про визнаннrI
протиправЕИм рiшеннЯ та зобов'язаншI втIинити певнi дii.

Рiшеr*rям Хмельницького окруrtного адмiнiстративного суду
вiд 22.04, 2019 позов задоволено,

Визнано протипрЕвними дii Держазноi с;ryжби геологii та падр Украiни
щодо повернення Кам'янець-Подiльськiй мiжгосподарськiй пересувнiй
rrшяхово-будiвельнiй колонi листом N9l238i03/l2-19 вiд 21.01.20l9 ро-*у .-",Кам'янець-Подiльськоi мiжгосподарськоi пересрноi .**о*о-б-улiвельноi
колони lз додzrними документirми (вх. Nl9054/02/l2-18 вiд 01.10.2018 року)
щодо_ продовженнrI стоку дii спецiапьного дозволу на користуванш надрами
вiд 02 rпотого 1999 року Nsl73l з метою видобування вапнякiв, цридатних дJIя
виробництва щебешо будiвельного та кttменю бутового в межах йселiвського
родовища вапнякiв Кам'янець Подiльського району Хмельницькоi областi.

постановою Львiвського окружного адмiнiстративного суду вiд
|2.01.201,7 року позовнi вимоги задоволено повнiстю.

постановою Львiвського апеrrяцi_furого алмiнiстративного суду вiд
30.0з.2017 апелячйну скаргу .Щержгеонадр задоволено частково, постанову
Львiвського окружного адмiнiсцативного суду вiд 12.01.2017 скасовано та
прийнято нову постаЕову, якою позов задовоJIьнити частково а саме:

визЕalнО протиправнИми дii ,Щоржгеона цРа щодО неналежЕого розгJlяду
заяви ТоВ <еврогаз Мiнералс> вiд 02 березня 2016 року про надання
спецiа.пьного дозволУ на користуВаншI над)ами, та щодо безпiдставного
повернення зiuши з додalними матерiалами;

зобов'язано .Щерясеоналра розгJIянуп,I заяву ТОВ <Сврогаз Мiнершrс>
вiд 02.03.20lб року }Ф3872/|з112-1б та прийняти рiшення вi.щlовiдlо до чинного
зtконодalвства. В рештi позовних вимог - вiдuовив.

ПостановоЮ ВерховногО судУ вiД 10.01.2019 касацiйну скаргу
ТОВ <еврогаз Мiпералс> зzlлишено без задоволення, Постанову Лiвiвського
апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 30.03.2017 у справi Ns 8l3/3145/lб -
зЕlлишено без змiп.
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Визнано протиправIrою бездiяльнiсть Щержавноi служби геологi'i та
надр Украiни щодо неприйнятгя рiшення щодо продовжеЕtUI строку дii
спецiального дозвоJry на користув.lння надрами вiд 02 rпотого 1999 року Nsl73l
з метоЮ видобуваннЯ вапнякiв, придатних дIя виробництва щебеrпо
булiвельного та каменю бугового в межах Киселiвського родовища вапнякiв
Кам'япець-Подiльського району Хмельницькоi областi, видiшого Кам'янець-
Подiльськiй мiжгосподарськiй пересувнiй rrшяхово-будiвельнiй колонi.

Зобов'язано .Щержавну службу геологii та надр Украiни прийняти
рiшення у формi нчкiву про продовженЕя на 20 poKiB строку дii спецiшlьного
дозвоJry на користувtшпJI над)Еlми вiд 02 rпотого 1999 року Nel731 з метою
видобуваннЯ вапнякiв, придатних л.тrя виробншдтва щебеню будiвельного та
камеЕю бутового в межах Киселiвського родовища вапнякiв Кам'янець-
Подiльського райоЕу Хмельницькоi областi, виданого Кам'янець-Подiльськiй
мiжгосподарськiй пересувнiй штrяхово-булiвельпiй колонi.

постановою Сьомого апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд
2з.07.20|9 апеJIяцйнУ скаргУ ,Щержавноi служби геологii та надр Украiни
заJIишено без задоволеннrr, а рiшеrшя Хмельншдького окружного
адмiнiстративного суду вй 22 квiпrя 2019 року - без змiн.

УХВАЛИJIИ: за результатами розгJuIлу Заяви Кам'янець-Подiльськоi
йжгосподарськоi пересувноi rшtяхово-булiвельноi колони рекомендувати
.щержгеона црам продовжити на 20 pokiB строк дii спецiаrrьного дозволу на
корисryвання Еадрами Ns l73l вiд 02.02.1999.

3.5. Iнформацiю лиреюора Юридишrого
стосовно розгJIяду MaTepia;riB КП <Славутське
каналiзацiйного господарства) про наданнlI

департilменту
управлiнrrя

спецiального

Губи С. М.
водопровiдно-

дозволу на
корисryваI uI надрами Слав5rгського родовища пiдземних вод без проведеннrI
аукцiону (вперше зареестрованi,Щержгеонацр!lми за M1l495/02ll2-18 вй
04.0б.20l8р.) вкIIючно з доопрацьованими матерiалами, заресстрованими
Дерlлсгеонадрами за Nsl4335/02ll2-18 вiд l3.07.20l8p., з урахуваннJIм
протипр.lвЕостi зауважень MiHicTepcTBa екологii та природних pecypciB,
викJIадених в rшстi Ns5/4-1ll8l56-18 вЙ 10.08.2018p., наявностi погодженнrI
Хмельницькоi обласноi рали (Рiшення вiл 27 вересня 2018 року N923-2l/20ls),
наявностi iнформачii вiд ДФс Уrсраiни про вiдсутнiсть у заrIвника податкового
борry, вiдсутrrостi iнформачii правоохоропних органiв про фiнансрання
зzUIвItикоМ тероризмУ та з дотримalнням ycix вимог дО повторного розглядувйповйнО до статгi 4 ЗаконУ УкраiнИ <Про лозвiлur.у ."Ъr"rу у сферl
господарськоi дiяльностi >.

Рiшенням Хмельпицького окружного адмiнiстративного суду
вй l7.07.20l9 року у справi }lb 560/519/19 адмiнiстративний позов
КП кСлавутСьке управлiНня водопровiдно-каналiзацйного гоiподарства> було
задоволено частково.
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Визнано протиправIrим та cкacoBalнo заув;DкеннrI MiHicTepcTBa екологti' та

природних ресурсЬ Украiни, викrrаденi у листi Ns5/4-1 1/8156-18 вй 10.08.2018

року та в листi Ns5/4-1Ul2858-18 вiд 29.11.2018 року.
Визнано протиправним та скасов€шо рiшеIшя .Щержавноi слуlкби геологii

та надр Украiни про вiшиову у наданнi спецiального дозволу, оформлене

листом Ns2l03l/03/l2-18 вiд 19.10.2018 року та Ns24922l03l\2-18 вй 11.12.20l8

року про повернешrя докрлентiв.
Зобов'язано .Щержавну службу геологii та надр Украiilи прийняти рiшення

у формi Haкitзy про надЕlння спецiального дозволу КП кСлавутське управлiння
водопровiдно-каналiзацiйного господарство) IIа користуваннJI надрами
Славугського родовища пйземних вод.

Постановою Сьомого апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд l 2. 1 1 .20 l 9
апеляцiйнi скарги .Щержавноi служби геологii та надр Украiни, MiHicTepcTBa
екологii та природrих pecypciB Украiни зtшишено без задоволення, а рiшення
Хмельницького окружного алмiнiстративного суду вiд 17 rп.lпня 2019 року - без

змiн.

жВдJIиЛи: iнформачiю взяти до вiдома.

3.б. Iнформацiю дирекгора Юридичного департаменту Губи С. М.
стосовЕо розгJlяду заяви Вiдкритого акцiонерного товариства <Берестовецький
спецкар'ср>> вiд 23. 1 1 .2017 року Nч 30 про продовжеIшя стоку дii спецiального
дозволу на користув:lння наllр:lми Ns 2915 вiд 06.02.2003 року, з JrpaxyвaнIulм
висновкiв суду.

Рiшенням Рiвненського окружного адrлiнiстративного суду вiд l 0.05.20 l 8
у справi N9 8l71864/18 вирiшено:

Адuiнiстративний позов Вiдкритого акцiонерного товариства
<БерестовеIщкий спеrкар'срD - задовольЕити частково.

Визнати протипрilвним та скасувати рiшеняя .Щержавноi служби геологii
та падр УкраiЪи, оформленого листом Ns30760/03/12-17 вiд l8.12.2017 року,
про вiдмову в продовженнi строку дii спецiального дозволу tta користування
надрами Ns 29l5 вй 06.02.2003 року.

Зобов'язати flержавну службу геологii та надр Украi'ни повторно
розгjIя}гупп зЕIяву Вiдкритого акцiонерного товариства <<Берестовецький
спецкар'ер> вiд 23 листопада 2017 року Nэ30 про продовження строку лii
спецiальвого дозволу на користуваЕня надрами Ns2915 вiд 06 лютого 2003 року,
з урахувtlнпям висновкiв суду.

постановою Восьмого апеляцiйного адмiнiстративного суду
вiд l 9.02.20l 9 вирiшено:

Апелячiйну скаргу ,щержавноi слухби геологii та надр Украiни зЕшишити
без задоволення, а рiшення Рiвненського окружного адмiнiстративного суду
вiд 10.05.2018 у справi Ns 8171864/18 - без змiн.

Постановою Верховного сулу вiл 05.11.2019 вирiшено:



ЖВАJIИЛИ: iнформачiю взяти до вiдома.

3.7. ЬформачЬ лирекгора ЮридичЕого департilменry Губи С. М.
стосовно розгляду заяв Приватного аrчiонерного товариства <полтавський
гiрничо-збагачуъальний комбiнат> з доданими до Hei докр{ентtlми щодо
продовжеЕшl, вiдповiдно до пункту 14 Порялку, стоку дii спецiа.пьних
дозволiв Еа користування надрами у Полтавськiй областi, а саме:

Ns 2659 вiд 20.12.2004 з мgгою геологiчного вивчеttня, в тому числi
дослiдно-цр9мислову розробку залiзистих кварчитiв Васиrriвськоi лiляrrки;

},lъ 2660 вiд 20.12.2004 з метою геологiчного вивчення залiзистих
кваршrтiв Заруленськоi дirrянки,

10

Касаrriйну скаргу .Щержавпоi служби геологii та надр Украiни зztлиrrlити
без задоволення, а рiшення Рiвненського окружного адмiнiстративного суду
вiд 10.05.2018 та постаIIову Восьмого апеллliйного алмiнiстративного суду
вiд 19.02.2019 у справi Ns 8171864/18 - без змiн.

Вiдкрите акцiонерне товариство <БерестовеrFкий спецкар' ер) звернулося
до Рiвненського окружного алмiнiстративного суду з позовом до Державноi
сrryжби геологii та налр Украiни, в якому просить суд визнати протиправним та
скасувати рiшення Щержавноi слуlлtби геологii та над) Украiни, викпаденого у
формi листа Nэ ll347l03/l2-19 вй 21,06.2019 року про поверненtш вiдкритому
aKuioнepHoMy товариству <Gерестовецький спечкар'ер) заJIви з доданими до HeI

дочrментами щодо продовженнJI строку дii спецiаltьного дозволу на
користув.шtul надр;lми Ns 2915 вй 0б.02.2003 року з мsтою видобування
базапьтiв БерестовеIъкого родовища у Рiвненськiй областi та зобов'язати
,Щержавну службу геологii та надр Украiяи продовжити строк дii та виlIати
вiдкритому акцiонерному товариству <Берестовецький спецiалiзований кар'€р))
спецiальпий дозвй JФ29l5 вiд 06.02.2003 року на вилобуванIlя корисних
копчIJIин Берестовецького родовища на 7 poKiB ло 06.02.2024 року.

Рiшеrшям Рiвненського окружного адмiнiстративного суду вй 0 l. 1 l .201 9

у справi N9 460/t943ll9 позовну заяву Вiлкрlа:гого акцiонерного товариства
<Берестовеrдьюпi спецкар' ер) задоволено повнiстю.

Визнано цротиправним та скасовано рiшення Щержавноi служби геологii
та наш) Украiни, викпаденого у формi листа за Ns 11347/0З/l2-19 вiд 21.06.20l9
року про поверненнrr Вiдкритому акчiоперному товариству <Берестовецький
спецкар'ер> зzцви з додttними до Hei доцментzми щодо продовженкrI строку лii
спецiального дозволуна користувtlЕшI надрами вй 06.02.2003 року заN 2915 з
метою видобувrшIц базальтiв Берестовецького родовища у Рiвненськiй областi.

Зобов'язано .Щержавну сrryжбу геологii та над) Украiни продовжити строк
дi та видати Вiдкритому акцiонерному товариству <Берестовецький
спецкар'ер)) спецiа.гьний дозвiл за }ф 29l5 вiд 06.02.2003 ро*у на видобування
корисних копаJIин Берестовецького родовища на 7 poKiB ло 0б.02.2024 року.

Ухвалою Восьмого апеляцiйного адмiнiстративного суду вц 24.12.20l9
вйкрито апеляцйне провадкеЕнrI за скаргою ,Щержгеопа ц. Справа перебувае в
апеляцiйнй iпстапцii.
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Ns 2661 вiд 20.12.2004 з мЕтою геологiчного вивченнrI, в тому шлслi
дослiдно-промислову розробку залiзистих кварцитiв Броваркiвськоi дiлянки;

Ns 2681 вй 28.12.2004 з метою геологiчrrого вивченЕя, в тому числi
дослiдн6-црбмислову розробку залiзистих KBapIErTiB Харчепкiвськоi дiлянки;

Nq 2682 вiд 28.12.2004 з мgтою геологiчного вивчення, в тому числi
дослiдно-промислову розробку залiзистих кварцитiв Мануйлiвського родовища.

Рiшенняr,r Полтавського окружного адлiйстративного суду вiд l 4. l 1 .20 l 8
(з урахуванням )rхв€tли вiд 30.11.2018 про виправлення ошлски) у справi
Nq 816/2168/18 за позовом I]АТ <Полтавський гiрничо-збагачувальний
комбiнат> до Держгеонадр:

визнано протиправними та скасовано рiшення .Щержавноi служби геологii
та надр Украiни, оформленi листЕlми Ns 185/03/12-18 вй 04.01.2018 року,
Ns 184/03/12-18 вiд 04.01.20l8 року, Nч 18б/03/12-18 вй 04.01.20l8 року,
Ns l83/03/12-18 вiд 04.01.20l8 року, Ns 31l39/03/12-|'7 s|д21.12.20l'7 року про
повернеIfiIя заяв ПрДТ <Полтавський ГЗК> щодо продовження строку лii
спецiальшлх дозволЬ Еа користуваIIня надрами Ns 2659, Nq 266l, Ns 268l,
Jф 2682, Nч 2660;

зобов'язано .Щержавну сщокбу геологii та надр Украiни прийняти рiшення
про продовжеrпrя Приватному aKuioHepнoмy товариству кПолтавський гiрничо-
збагачувальний комбiнат> строку дii спецiа_пьного дозвоJry на користувaIнЕя
надрами М 2б59 вiд 20.12.2004 року (Васиrriвська лiлянка), продовженнrI строку
дii спецiального дозволу на користувiшня надрами Ns 2682 вiд 28.12.2004 року
(Мануйлiвська лiлянка); продовженнrI строку дii спецiального дозволу на
користуваIrЕя Еадрами Jф 268l вiд 28.12.2004 ро*у (Харченкiвська лiлянка),
продовження строку дii спецiального дозволу на корисцванrи наш)ами Ne 266l
вiд 20.\2.2004 року (Броваркiвська дiлянка), продовженнrI строку дii
спецiального дозволу на користувЕrншI надрами Ns 2660 вiд 20.12.2004 року
(Заруленська лiлянка).

Постановою,Щругого апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 08.04.20 l 9
рiшення Поrrгавського окрукного адмiнiстративного суду вй 14.11.20l8
зzIJIишено без змiн_

Постановою Верховного Суду uй 05.08.2019 касачiйну скаргу .Щержавноi
сrryжби геологii та надр Украiни зalпишити без задоволенЕя, а рiшення
Полтавського окружного алмiнiстративного суду вй l4.11.2018 та постанову
,Щругого апеляцiйного алмiнiстративного суду вiд 08.04.2019 - без змiн.

жВдЛиЛи: за результатами розгJIяду Заяв Прпватного акцiонсрного
товариства <Поrrтавський гiрничо-збагачувальний комбiнат> рекомендувати
.Щержгеона ц[,чrм продовжити, вiдповiдно до пу{кry 14 Порядку, строк дii
спецiальних дозволiв на користуваIIшI над)ами у Полтавськiй областi, а саме:

JФ 2б59 вiд 20.12.2004 з метою геологiчного вивчеЕнrI, в тому ,п.rслi
лослiлно-промислову розробку за.пiзистих кварцитiв Василiвськоi дiлянки;

Ns 2б60 вiд 20.12.2004 з мgтою геологiчного вивченнJl залiзистих
кварчитi в Заруленськоi дiлянки;

Ns 26б1 вiд 20.12.2004 з мсгою геологiчного вивчепнrI, в тому числi
дослiдно-промислову розробку залiзистих KBaplпlTiB Броваркiвськоi дi.тrянки;



м 268l ви 28. 12.2004 з мgгою геологiчного вивченtlя, в тому числi
дослiдно-промислову розробку залiзистих кварцлтiв Харченкiвськоi дiлянки,

Ns 2682 вiд 28.12.2004 з метою геологiчного 
"*.rе"н", 

в тому числi
лослiднg-црgмислову розробку залiзистих кваршитiв Мануйлiвського родовища.

3.8. Iнформацiю дирекгора Юриличного департаменry Губи с. м.
c.oco'Iro розгляду заяв ТоВ (Проско Ресурси> щодо продовження строку дiiспецizlльних дозволiв на користувrlншI надрами вйповiдно до пункту
14 ПорядкУ та внесеннJI змiн вiдповiдно до rrуIrкгу 17 Порялку до спецiальrих
дозволЬ NsNs 492l, 4922 вiд 24.09.20о9 на користуваIrшI надрtlми з метою
видобуваЕIrя каолiнiв Просянiвського родовища (Вершинська дiлянка) та
ПросянiвськОго родовища (Захiдно-fliбровська лiлянка) у .Щнiпропетровськiй
областi.

. _ _Рл*_ л.Iy' .Щнiпропетровського окружIrого адrdнiс,тративного суду
вiд lб.05.20.19 року у справi М l60/2450/19 вирiшено:

- адмlнlстративний позов ТОВ <Проско ресурси) до Державноi служби
геологii та надр Украiни про визнання протиправними дiй та зобов'язанrrя
вчинити певнi дii - задtовольнити частково;

- визнати протиправIrими дii.Щержавноi служби геологii та надр Украiни
щодо повернення Товариству з обмеlлсеною вiдповiдальнiстю <Проско ресурси>3.UIB З додzlними докумеЕтами вй 27,|2.2018 Ns 24686102112-18 та
Np 24687102/|2-]'8.

- зобов'язати !ержавну службу геологii та надр Украiни повторно
розгJU{rгуп,l заяви ТоВ <Проско ресурси)) вiд 27.12,2Ol8 N9 24686/02112-18 та
Ns 24687l02/l2-18 та прийняги рiшення у порядку, BcT:lHoBJIeHoMy
законодtlвстВом, з урахувrlнням висновкiв сулу у цiй справi.

по_становою Третього апеляцiйного адrлiнiстративного суду вiд 04
вересшI 2019 року у справi Ns 160/2450119 вирiшено:

_ АпеляЦiйнi скаргИ 
..Щерrкавноi служби геологii та надр Украiни i

товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Арегрiон ykpaiHa> - Ъалишити без
задоволеЕнrI.

. _ _Р_Ц9п* .Щнiпропегровського окружЕого адмiнiстративного суд},вiд 16.05.20l9 р. - залишити без змiн.

.Ухвалою Верховного 
_ 
суду Украiни вlд 27.12.2019 року вiдкрито

касацiйне провадженнrI кlсачйною .naj.o. .щержавноi служби геологii та надр
I-р_"Ч на рiшенrrя !нiпропетров."*Ь.о офу*rrо.о адuiнiстративного судувiд 16.05.2019 та постr}нову Третього uп.*'ййrrо.о мr*i.rfrurr"rrого суду
вiд 04.09.2019 у справi Ns 160/2450/19.

ухвдлиJIИ: рекомепдувати !ержгеонадрам розгJUIц/ти Заяви ТоВ<Проско Ресурси> пiсля отримання погоджень вiдповiдних 
"р;;;; 

-*-

3.9. IнформачЬ .щrрекгора Юридичного

12

стосовЕо розгJIяду питаншI щодо наданЕя ТоВ
дозвоJц/ на користуваннrI надрами з метою геоло

департ€tмеЕry Губи С. М.
<Здвиж Ресурс> спецiального

гlчного вивчення, у тому числi
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дослiдно-промисловоi розробки, торфу дiляflки Карабачинська у Житомирськiй
областi.

Стосовно адмiнiстративноi справи Jф 240lз89l/l9 за позовом ТоВ кЗдвиж
ресурс) до .щержавноi служби геологii та над) Украiъи про визнанtul
протиправною вiдмову та зобов'язаннrI вчинити дii, визнання протипр€шним та
скасуваншI протоколу.

рiшенrrям Житомирського окружного адмiнiстративного суду
вiд 07.06.20l9 року у справi }lЪ 240lзS9l/l9 вирiшено:

- позоВ задовольItитИ частково, визнатИ протипрzвну вймову .Щержавноi
с.тryжби геологii та Еадр Украiни У видачi спецiального дозволу на користувilннrl
надрами Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю ''здвиж pecypcll, викпадену
в листi вiд 05.12.20l8poKy No2458/03/l2-18.

- зобов'язати .щерхавну службу геологii та над) Украiни розглянуги зiulву
ТоВ <Здвиж pecypcD на видачу спецiа.гrьного дозволу на користуваннri надрzlми
товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю ''здвиlк pecypcl| Nsб вiд
28.03.20lброКу у вiдповiдностi до Порялку наданнJl спецiшlьних дозволiв на
користувzlншI наш)ами, затвердженого Постановою кМ Украiни вiд
30.05.20l2poKy Nчбl5 У редакцii, чиннiй на деЕь звернення.

- визнати цротиправним та скасувати рiшення koMicii з питань
надрокористування ,щержавноi служби геологii та надtр Украiш, викпаденого в
протоколi засiдання Ngll/20I8 вй lб.l1.20l8poKy в частинi cKacyB.lHHJI рiшення
цiеi ж KoMicii, викrrаденого в протоколi засiдання Jф19/20l7 вiд 29.1i.ZOtl , в
частинi щодо наданнJI Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю ''Здвиж
ресурс" спецiа-пьного дозволу на користування надрами з метою геологiчного
вивчеЕнr{, в тому числi дослiдно-промисловоi розробки торфу, дiлянки
Карабачинська, що знаходиться в Брусилiвському райопi )Йiомирськоi
областi.

- в задоволеннi iнших позовних вимог вiдмовити.
Постановою Сьомого апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 08. 10.20 l 9

року у справi J''l! 240lЗ89ll19 вирiшено:

_ апеляцiйну скаргу Щержавноi служби геологii та надр Украiни злIишити
без задоволення, а рiшення Житомирського окружного алмiнiсфативного суду
вiд 07.06.20l9 року - без змiн.

ухвдлипи: за результатами розгJuIлУ Заяви ТОВ <Здвиж Ресурс>
позитивного рiшення щодо наданнJt спецiапьного дозвоJry на користув€rння
надtрап,rИ з метоЮ геологiчного вивченruI, у тому числi дослiдно-промисловоТ
розробки, торфу дiлянюл Карабачинська не прийнято.

3.10. IнфорМацiю дирекТора ЮридиЧного департаменry Губи С. М.
стосовно розгляд/ IrиT.IHHJI щодо позовУ ТОВ кТокарiвський пiсок>.

3.10.1. Товариство з обмеженою вiдповiда,rьнiстю''Токарiвський пiсок''
звернулося До Сумського окружного адмiнiстративного суду з позовом до
.Щержавноi сlryжби геологii та надр Украiни, трсгi особи: CyMciKa районна радаCyMcbKoi областi та Червоненська сiльська рала CplcbKo.o раЛо"у CyMcbKoi
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жвАлиJIи зняти з розгляду.

3.10.2. Товариство 3 обмеженою вiдповйальнiстю''Токарiвський пiсок''
звернулось до Сумського окружного алмiнiстративЕого суду з позовом до
.Щерlкавноi службИ геологii та надр УкраiЪи, в якому просить суд зобов'язати
вiдповiдача видати ТоВ <Токарiвсiкий пiсокоЪпйiа.lrьний' 

' 
оо.", на

користувilнIlя ЕаДРами з метою геологiчного вивченшl пiскiв Могрицькоi.-2
дiлянкл в Сумському районi CyMcbKoi областi на TepMiH 1ри роки.Постановою Срлського окружного адмiнiстративного суду вiд 20.09.201 7,
заJIишеЕою без змiп ухвалою Харкiвського апёляцiйного b"i"i.rp-""ro.oсуду вiл 12 грулня 2017 року, позов ТоВ "Токарiвськlпi ,rico*'' ,йоuоп."о.
_л_ Зобов'язано .Щержавну сrryжбу геологii Ъа Еад) уй"й; видатиТОВ кТокарiвський пiсок>> споцiа.гrьний дозвй на *ор"Ёrу"*Ы rчорu"п .метою геологiчного вивчення пiскiв Могршlькоi-2 дiлянки u Ъуr""поrу районiCyMcbKoi областi на TepMiH 1ри роки.

ПостановоЮ ВерховногО сулу вiд 11.11.2019 касацiйну .Цержгеонадрзалишецо без задоволення, рiшенtrя лопереднiх iнстанцiй - о"з зrь.' '

3.10.3. Стосовно адмiнiстративноi справи Ns 8l8/l537llб

областi про зобов'язапня видати спецiальrп,rй дозвiл на користувalннrl наш)ами з
метою геологiчпого вивчення пiскiв Червоценськоi - 2 дiлянки в Сумському
районi CyMcbKoi областi на TepMiH три роки.

Постановою Сумського окружного адмiнiстративцого суду вiд 12.09.2O|.7
зaшишеЕою без змiн постановою Харкiвського апеляцiйного адмiнiстративного
суду вй 09.01.2018 алмiнiстративнld позов ТОВ "Токарiвсьйй пiсок''
задоволеЕо частково. Визнано протипрilвною вiдмову .Щержавноi с.гryжби
геологii та Еад) Уrqpаiки У наданнi ТОВ ''ToKapi"au*ii пiсок'' спецiа.гlьного
дозволу на kopиcтyвilнHrl надрalп{и з метою геологiчного вrшчення пiскiв
ЧервонепсьКоi-2 дiлянкИ у СумськiЙ областi. Зобов'язано Щержавну службу
геологii та надР Украiпи повторно розгляЕутIr зiцву на отрим.ши спецiа.льного
дозволу (лiцензii) на прarво корисц.ваЕЕя надрап,rи товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Токарiвський пiсок" вiл 02 серпня 201б року Ns02-08/l та
прийняти вiдповiдне рiшення щодо наданнJI спецiа.гьного дозволу на
користувitншI пад)tlми з метою геологiчного вивченшI пiскiв Червоненськоi-2
дiлянки у Сумськiй областi. В задоволеннi iнших вимог вiдмовлень.

ПостановоЮ ВерховногО суду вiД 16.05.2019 касачйrry !ержгеонацр
зiшишено без задоволення, рiшення попереднiх iнстанцiй - без змiн.' 

^

_ УхвАлили: рекомендрати .щержгеонадрам скасувати Наказ
fержгеонадр вй 05.09.2019 р. Л! 330 u часrr.rri наданнlI спецiа;rьнЬго дозволу tla
корисryваIцuI надрами з метою геологiчного вивченIUI пiскiв Чсрвоненськоi - 2
дiлянки у зв'язку з несплатою збору за видат спецiальноiо дозволу на
користуваннrI Еадрzlми.
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Товариство з обмеженою вi,щlовйальнiстю "Токарiвський пiсок"
зверIrулось до Сумського окружного адмiнiстраmвного суду з позовом до

.Щержавноi сrrужби геологii та надр Украiни, Мiнприро,чи в якому просить ауд:
визнати протипрЕlвIIим та скас)aвати наказ MiHicTepcTBa екологii та

природних pecypciB Украiни вй 06.09.2016 Jф З29 в частинi вiдмови у
погодженпi ТОВ "Токарiвський пiсок" щодо видачi спецiаrrьного дозволу на
користувашrя надр.tми на видобуванrrя будiвельного пiску в межах Схйноi
дiлянки Токарiвського-2 роловища на територii ToKapiBcbKoi сiльськоi рали
Сумського району CyMcbKoi областi;

визнати протипрЕrвною та скасувати вiдмову ,Щержавноi служби геологii
та над) Украirш, викпадену в листi вй 27.10.20lб Ns 20l54/l3l|2-16, у наланнi
ТОВ "Токарiвсьюrй пiсок" спецiальЕого дозвоJry на користуванIr;[ нялрzlми на
видобування будiвельного пiску в межах Схiдноi дiлянки Токарiвського-2
родовища на територii ToKapiBcbKoi сiльськоi ради Сумського району CplcbKoi
областi;

зобов'язати ,Щержавну слухбу геологii та над) Украiни видати ТОВ
"токарiвсьrой пiсок" спецiа.пьний дозвiл на користуванЕя надрами на
видобування будiвельного пiску в межах Схiдноi дiлянки Токарiвського-2
родовища на територii ToKapbcbKoi сiльськоi рали Сумського району Суллськоi
областi на TepMiH п'ятнадцять poKiB.

Постановою Суплського окружного адмiнiстративного суду вiд 02.03.20 1 7
частково задоволеIIо алмiнiс,тративний позов ТОВ "Токарiвський пiсок" до
MiHicTepcTBa екологii та природних pecypciB Украiни, .Щержавноi служби
геологii та надр Украiни, про визнztншI протипрЕlвними та cкacyBtlншI н€кtlзу та
вiдмови, зобов'язання вчинrтпl дii.

Визнано цромправним та скасовано нак€в MiHicTepcTBa екологii та
природних pecypciB Украiни вй 06 вересня 20lб року Ns 329 в частинi вiдмови
у погодженнi надання ТОВ "Токарiвський пiсок" надр у користуванЕя з метою
видобування пiску в межах схiдноi дiлянки Токарiвського-2 родовшца на
терrтгорii ToKapiBcbKoi сiльськоi рали Сутrлського раЙону CyMcbKoi областi,
зобов'язано повторно розгJuIнути та надати погодження на користуваннJI
надрами ТоВ "ToKapiBcbKlй пiсок" в устiшовленому зzконодtшством Украiни
порядку та встalновленi строки.

Визнано протиправною та cкacoвutнo вiдмову Щержавноi служби геологii
та над) УкраiНи, викпадену в листi вiд 27 жовтня 2016 року Ns 20154/13/12-16,у
наданнi ТОВ "Токарiвський пiсок" спецiauьного дозволу на корисчrваннJI
надрalми з мgтою видобування пiску в межах схiдноi дiлянки Токарiвського-2
родовища на територii Tokapbcbkoi сiльськоi рали Срлського району Суплськоi
областi.

У задоволеннi iнших вимог ТОВ <Токарiвський пiсок> вЙмовлено.
ухвалою Харкiвського алеляцiйного адмiнiстративного суду вiд

06.06.2017 апелячйну скаргу Мiнприроли заJIишено без задоволенrrя, рiшення
першоi iнстанцii без змiн.

Стосовно адмiнiстративноi справи Ns 8 1 8/1 3 84/1 7
товариство з обмеженою вiдповйальнiстю "токарiвський пiсок''

звернулось до Ср{ського окружного адмiнiстративЕого суду з позовом до
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.Щержавноi сrryжбИ геологii та над) Украiни, в якому просив суд зобов'язати

.щержавну службу геологii та над) Украihи видати Товариству з обмеженою
вiдповйальнiстю "Токарiвський пiсок'' спецiальний дозвiл Hi користувlшня
надрulми з метою видобрання пiску в межах Схiдноi дiлянки Токарiвського-2
родовица в Сумському pйoHi CyMcbKoi областi на с.Iрок 15 poKiB.

Постановою Срлського окружного адмiнiстративЕого суду вiд 07. l 1.20 l 7
адмiнiстративний позов ТОВ <Токарiвський пiсок> задоволено, зобов'язано
щержавну слухбу геологii та надр Уrраlяи видати Товариству з обмехеною
вiдповiдальнiстю "токарiвський пiсок" спецiальний дозвiл на користуваIrнrI
надрами 3 метою Видобування пiску в межах Схiдноi дiлянки Токарiвського-2
родовища в CplcbKoMy районi CyMcbKoi облаqтi на строк l5 poKiB.

постановою Харкiвського апеляцiйного алмiнiстративного суду вц
24.05.2018 апеляцйнУ скаргУ .Щержавноi служби геологii. та над) Украiни -
запишеЕо без задоволення, рiшенrrя першоi iHcTarпrii без змiн.

Ухва,,rоЮ Верховного суду вiд 06.07.2018 вiдкрито касацiйне провадженнrI
за скаргою,Щержгеонадр.

ЖВАЛlLПИ: зняти з розгляду.

3.11. IнфорМачiю дирекТора Юридичного департ:lмекry Губи С. М.
стосовно розгJUIду питаннrI щодо позову ПДТ <УкргазвидобJвання> до
flержгеонадр у справi Ns 826lll775ll7 щодо надЕlнIrя 

"п"цi-оrо.о дозволу на
користувalнIo' наш)ами з метою геологiчного вивчення нафтогазоносних надр, утому числi дослiдно-промислову розробку родовищ, з подirльшим
видобуваIrняМ нафти i газу (промиСлова розробКа роловищ) Криловськоi пrrощi,
розташованоi в межах частини пiвнiчно-захiдного шельфу Чорного моря,
стоком дii на 30 рокЬ.

Постановою Шостого апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 20.06.20 l 9
у справi Np 826/117'7 5l17 вирiшено:

_ апеляцiйrгу скаргу .щержавноi служби геологii та нацр Украiни з.IJIишlrги
б9з 

_ 1аlоlолелня, а рiшення Окружного адмiнiсцu*"rrЬrо ёуоу ". Krr."u
вiд l8.02.20l9 - без змiн.

зобов'язати flержавну сrryжбу геологii та надр Украiни повторно
розгJlянуги заяву ПДТ <УкргазвидобуваЕня), подilнУ JIистом вiд 03.02.2017
Ns3/2-01-989 щодо надаЕIхя спецiа:lьного дозволу Еа користувzlнIхЕ ня црiiми зметою геологiчного вивчеIlнrI нафтогазоносних Еадр, у тому числi дослйпо-промислову розробку родовищ, з под:lльшим видобранням нафи i газу
(ПРОмислОва 

_розробка родовищ) Криловськоi тшощi, por.r,,ouur,oi в межах
частини пiвнiчно-захiдвого шельфу Чорного моря, сlроком дii на 30 poKiB, з
JФaxyBaIrюIM висновкiв сулу.

Ухвалою Верховного сУлУ Украiни вiд 01.08.2019 вiдкрито касацiйне
проваджеЕIu{ за касацiйною скаргою fержавноi служби геьлогii та надрукраiни на рiшекня Окружного адмiвiстративного суду MicTa Киевавiд 18.02.2019 .а ,rосrа,rо"у Шостого u.r"п"цiй,,о.о адмiнiс.тративного судувiд 20.0б.20l9.
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ухвдлиJIИ: за результатЕlми розгJIяду Заяви ПдТ кУкргазвидобуваЕня))
щодо наданюI спецlального дозволу на
геологtчного вивченнrI нафтогазоЕосних
промислову розробку родовищ, з
(промислова розробка родовищ) К
прийнято.

користув€lшUI над)ами
надр, у тому числi

з метою
дослiдно-

3.12. Iнформацiю дирекгора Юридичного департаменту Губи С. М.стосовно розглядУ пит€lннrl щодо розгJIяду зaцви IIАТ <Синелькiвська
теплоiзоляцiя> вй 12.06.2017 Ns l5l , дод*"й" док).мент.lми на продовженнrI
строкУ дii вi.щlовiдно aо _lуЕкгу 14 Порялку спецiа;rьного ло.uопу tu
користувЕrншI над)ами Ns 382l вiд 30.12.2005 року з метою видобування
суглипкiв Синельникiвського родовича у Щнiпропетровськй областi.
_ _ - Рiшенням flнiпропетровського окружного алмiнiстративного сУдУ вiд
10,05 20l8 у справi ]ф 804/2l25ll8, Щержгiонадра зобов'"за"о ро..*..у." .-"увiд l2.0б.20l7 Ns l51 на продовження строку дii спецiально.о oo".uorry ,uкористувашrя надрЕlми J,,lb 382l вiд 30.12.2005 року виданогоПАТ <Синельникiвська теп.поiзоляцiя>.

. Постановою .щнiпропsтровського апеляцiйного адмiнiстративного судувц 24.07.2018 р. апеляцiйIry скаргу .Щержгеонашr залишено без задоволепня
рiшення першоi iнстанцii без змiп_ -

УхвалоЮ Верховпого суду вiд 05. l0.20l8 вiдкрито касацiйне провадженшI
за скаргою Держгеонадр.

под:шьшим видобуванням нафти i газу
риловськоi гr.пощi позитивного рiшення не

ухвдJIиJIи: за результапши розгJUIду Заяви ПдТ <<Синельникiвська
тепJIоlзоляцlя))
КОРИСТУВаЕНJI
прийнято.

щодо продовжеЕIuI строку дii
надрами Nэ 3821 вй30.12.2005

спецl;шьного
позитивного

дозволу
рiшення

на
не

3.13. Iнформаuiю лиректора Юрид.rчного департаменry Губи С. М.aoР"Io алмiнiстративноi спрzlви N9809/l06i/ls ".u " --r,о.о"о*

тов <воронiвський пiщанlдi *up'.po до Державноi служби геологii та надрУкраi'rш про визнчlнtш гц)отипр.lвною бездiялiнiсть, зобов'язатпrя вчинити дii.Рiшепн.шл Iвапо-ФранкЬ:iт9Iо окру)rшого адмiнiстративrrого судувiд 07 08.2018 року у справi Nэ809/106l/l8, Ймiнiстративний io.ou l*ouon""oповнlстю, а саме:
визн,lно протиправIrою бездiяльнiсть {ержавноi служби геологii та надр

}1сгаiки щодо ро3гляДу зzUIви Товариства' з обмеженою вi.щlовiда.,rьцiстю"ВоронiвськИй пiщаниЙ кар'ер'' ви Z0.0Z.ZOti .u tТпtЯll-tS;
зобов'язанО .ЩержавнУ службУ геологiI та наДр розгJIянуш заrIвуТовариства з обмеженою вiдповiдалiнiстю';Воронiu.uйi Ыщ*"й'*uр'.р'' ruприйrrягИ рiшешrя, передбачене Пор"д*о" надання спецiальних дозволiв наKopIrcTyB;lHmI надрами, затвердженим постановою Кабiнету MiHicTf,b УкраiЪиNsбl5 вiд 30.05.2011 (зi_змiнами), про n*o дозвоJIу Еа користуваЕшIнЯлрами з метою видобувапня пiскiв fliBHi.пroi дiляншr Bbforiu.u*o.o

родовища, що знаходпься в Рогатинському районi Iвано-Франкiu..iы oonuari.
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ухва.тtою Львьського апеrrяцiйного адмiнiстративного суду
вiд 27.09.2018, апеляцйну скаргу ,Щержавноi служби геологii та надр Украl'ни
на рiшеннЯ Iвано-ФранкiвськогО окружного адмiнiстративного сулу вiл
07.08.2018 у справi Ns 809/106l/18 поверrrуто скаржнику.

Ухва.гlою Iвано-Франкiвського окружного алмiнiстративного суду вiл
24.10.2019 року у справi Ns809/1061/18, роз'яснено Рiшення IBaHo-
ФрапкЬського окружного алмiнiстративного суду вiд 07.08.20 l 8:

ЖВАЛИJIИ: iнформачiю взяти до вiдома

3.14. IкфорМацiю дирекТора Юриличного департамекгу Губи С. М.
стосовIIо розгJIяду пит€lння щодо розгJIяду позову Комуна.ltьного
пЙприсмства <Вод Гео> до [ержавнОi сrrухби геологii та надр Украiни у справi
Ns823/2023l18.

Рiшешrям Черкаського окружного алмiнiстративного суду вiд 14.09.20 l 8
у справi }19823/202з11 8 алмiнiстративний позов задоволено частково:

визнано протипрalвною бездiяльнiсть .щержавноi служби геологii та надр
Украiни щодо неприйняггя рiшення за зzUIвою Комунального
пiдприемства <Вод Гео> цро продовжеIrю{ строку дii спецiшrьного дозволу на
корисryваrrюI надрами м 4345 вiд 22.08.2007;

зобов'язано ,щержавну с.тужбу геологii та надр Украiни повторно
розгJUI}гуп{ заяву КомуНzlльногО пiдприсмства <Вод Гео> про продовження
стоку дii спецiального дозволу на користуванIrя надрами Ns 4з45
вiд 22,08.2007 та прийняти рiшення у вiдповiдностi до вимог Порядку;

Постановою Шостого апеляцiйного адмiпiстративного суду вiд 04. 1 2.20 t 8
у справi Ns823/2023l18 апеляцiйну скаргу ,Щержгеонадр з.lлишено без
задоволення.

Ухва.гtою Верховного сулу вiд 05 02.2019 вiдкрито касацiйне провадження
за скаргою .Щержгеонадр.

3.15.
стосовно

Iнформацiю директора Юридичного
розгJIяду питання щодо розгJIяду

лепартаменry Губи
адмiпiстративного

с. м.
позову

ТзОВ <Нафтогазрембуд-1 >

Постановою Окружного алмiнiстративного суду м. Киева вй 21.06.2016
алмiнiстративний позов Тзов <нафтогазрембул- l > задоволено повнiстю.

визнzlно протипрЕвним та ckacoBzlнo рiшення .щержавноi служби геологii
та Еадр Украiни, яке оформлено листом Nq5094/l3112-1б вiд 30.03.20lбр. про
вймову у Еаданнi Т9В <Нафтогазрембул-1> спецiа.ltьного дозволу на
користуваннJI надрtlми Тинiвського газового родовища JЪвiвськоi областi з

жвдлипи: рекомендрати fержгеонадрам Еадати спецiаrrьний дозвiл
на користувЕlнш надрами строком на 20 poKiB з метоЮ видобування пiскiв
ПiBHi.*roi дiляню.r Воронiвського родовища з урахувiшням нzlкilзу ,Щержгеонадр
вй 06,05.2019 Ng 149.



метою видобуваннlI вуглеводнiв за результатами повторного розгляд/ зЕUIви
ТОВ <Нафтогазрембу,л-l > вй 25. 1 1.20l4p.

Зобов'язано ,Щержавну службу геологii та падр Украiни видати
ТОВ<Нафтогазрембул-1> спецiаrьний дозвiл на користувilннJI надрами
тинiвського газового родовища Львiвськоi областi з мgтою видобування
вуглеводнiв на пiдставi п.п. l п. 8 Порялку наданнJI спецiа.гlьних дозволiв на
корисц.ваIrнrI надр,tми, затвердженого пост:lновою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 30.05.20l 1р. Nчб1 5.

Ухвалою Киiвського апеляцiйного алмiнiстративного суду вiд l 2.09.20 1 б
апеляцiйнi скарги .Щержавноi служби геологii та надр Украiни та ,Щочiрнього
пiдприемства Нацiональноi акцiонерноi компанii <Налра Укра'iни
<ЗахiлукргеологЬ> на Постанову Окружного адлriнiстративного суду MicTa
Кисва вiд 21 червшI 2016 року зzцIишеЕо без задоволення. Постанову
Окружного адмiнiс,гративного суду MicTa Киева вiд 2| червнJI 201 б

року залишеЕо без змiн.
Ухвалою Вищого адмiнiстративного суду Украi,rrи вiд |4.06.2017

касацiйнi скарги .Щержавноi служби геологii та надр Украiни та ,Щочiрнього
пiдприемства Нацiональноi акцiонерноi компанii <Надра Украiни
<Захiлукргеологй> за.гtишено без задоволення, рiшення попереднiх iнстанцiй -
без змiн.

УХВАЛИЛИ: рекомендувати ,Щержгеонадrам надати
ТОВкНафтогазрембул-l> спецiа.тьний дозвiл Еа користувtшня надрzrми
Тинiвського газового родовища Львiвськоi областi з метою вилобування
вуглеводнiв строком на 20 poKiB.

3.16. Iнформацiю д.rректора Юриличного департа}rеrrту Губи С. М.
cтocoBlto розгляду позову ПДТ <Укрнафта> до .Щержавноi служби геологiii та
налр Украiни у справi JФ б4014815/l9.

Публiчне акцiонерне товариствО "Укрнафта" звернулось до Окружного
адrлiнiстративЕого суду MicTa Киева з позовом до Державноi служби геологii та
надр Украiни про визнаЕIrя протипрtшною боздiяльнiсть та зобов'язання
вtIинити певнi дii.

Рiшенням Окружного алмiнiстративного суду MicTa Киева вiд l3.08.20l9
у справi Nsб40/48l5/19 позов задоволепо, зокрема:

в сплу цриЕципу <мовчазноi згоди), встановленого частиною
шостою статгi 4-1 ЗаконУ Украiни "Про дозвiльну систему у сферi
господарськоi дiяrrьностi" вiд 06.09.2005 року }Ф2806-IV, зобов'язано flержавну
сrryжбу геологii та Еадр Украiни приfoiяти нiказ, на пйставi якого видати
пдт <укрнафа> спечiальнi дозволи на користування надрalми з остaшнього
дня строку, передбаченого зatконодaвством на розгJrяд заяви дозвiльним
орг:шом, та строком на 20 poKiB з дати припшlеши стоку дii вiдповiдrого
спецiального дозвоJry, а саме:

- вй 31.01.2019 року щодо продовжеквя с'року дii спецiшrьного дозволу
Ns206l вiд2l.|2.1999 па видобування в)глеводнiв: ocEoBHi - гrв природний, газ
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природниЙ розчиIrениЙ у Haфi, коЕденсат, на(Рта Компанського родовища
Полтавськоi областi строком на 20 poKiB, до 21.12.2039 року;

- вй 31.01.2019 року щодо продовження 0троку дii спецiа.пьного дозвоJry
Ns 20б0 вiд 21.12.1999 на видобуванIrя в)глево,щriв: ocHoBHi - газ приролний,
суrryтпi - конденсат, ет€lн з г€lзу природного вiльного, проп.lн з г.ву природного
вiльного, бугани з гtву природЕого вiльного Ярмолинцiвського родовища
Суллськоi областi строком на 20 poKiB, ло 21 . 12.2039 року;

- вй 14.02.2019 року щодо продовжеЕня строку дii спецiшrьного дозволу
Ns2086 ьiд 24.12.1999 на видобуваннrI вJллеводнiв: ocHoBHi - газ приролнiй
розчинеrпrй у нафi, пафта Новосхiдницькоrо родовища Львiвськоi областi
строком на 20 poKiB, ло 24.12.2039 року;

- вiд 18.02.20l9 року щодо продовженЕя сlроку дii спецiального дозволу
Jф 2088 вiд 24.12.1999 на видобуванIrя в)ллеводнiв: ocHoBHi - газ приролний
вЬний, гiв природний розчинений у нафтi, коЕдеЕсат, супугнi - нафта, gган з
rазу природrого вiльного, пропан з гiву природного вiльного, бутани газу
природного вiльного, етан з гчву природЕого розчинеЕого у нафтi, пропан з гtlзу
цриродного розчшlеного у нафтi, буrани з газу природного розчинепого у нафтi
Велш<обубнiвського родовища CyMcbKoi областi строком на 20 рокЬ, до
24.12.2039 року;

- вiд 18.02.2019 року щодо продовжеIIнJI строку дii спецiаrrьного дозвоJry
Ns 2089 вiд 24.12,1999 року на видобуваннJI вJглеводнiв: ocHoBHi - газ
приролнiй розчшIений у пафтi, нафта Пiвнiчно-ЯрошЬського родовища
Черкiгiвськоi областi строком на 20 poKiB, ло 24.12.2039 року;

- вй 18.02.2019 року щодо продовжеIrня строку дii спецiа-тlьного дозволу
Ns 209l вiд 24.|2.1999 року на видобуваннrl вуглеводнЬ: газ природIий
розчинений у нафтi, нафта Схiдно-Рогинцiвського родовища CyMcbKoi областi
стоком на 20 poKiB, ло 24.12.2039 року;

- вiд 01.03.2019 року щодо продовжеIrня строку дii спецiального дозволу
Ns 2075 ъiд 22.12.|999 на видобувzlнIu{ вуглеводнiв: ocHoBHi - газ приролнiй
розчинений у нафтi, супутнi - нафта, етан з гilзу природного вiльного, пропан з
газу прцродIого вiльного, бутани з гЕlзу природного вiльного Мельничинського
роловища JbBiBcbKoi областi строком на 20 poKiB, ло 22.12.2039 року;

- вй 01.03.2019 року щодо продовженrrя стоку дii спецiального дозволу
Ns 2090 вlд 24.|2.1999 на видобраннJI в)глеводнiв: ocHoBHi - газ природний
розчинений у нафтi, супупli - нафта, етан з газу цриродного розчиненого у
нафтi, пропан з г:ву природного розчиненого у нафтi, бугани з гiву природного
розtIиненого у нафтi Ярошiвського родовища Чернiгьськоi областi строком на
20 poKiB, ло 24.12.2039 року.

Постановою Шостого апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 20. 1 0.201 9
у справi N9640/48l5/19 апелячiйну скаргу ,,Щержгеонадр задоволено частково:

змiнено резолютивну частину рiшення Окружного адмiнiстративного
сулу MicTa Киева вiД 13 серпнЯ 2019 року, викIпочивши з тетього абзацу
словоспол}ценЕя (В cшIy принцлшу <мовчазно'i згоди), встановленого
частиноЮ шостоЮ статгi 4-1 ЗаконУ УкраiнИ <Про дозвiльну систему у сферi
господарськоi дiяльностi>,

20
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_ в iншiй частинi рiшення Окружного адмiнiстративного суду MicTa Киева
вiд 13 серпня 2019 року з.цишlтги без змiн.

жвАлилИ: рекоме}Iдувати Щержгеонадрам видати ПАТ <Укрнафта>
спецiальнi дозволи на користувalнtш надр€lми з останнього днJr сlроку,
передбаченого зilконодzlвством на розгляд заяви дозвiльним орг lом, та
строком на 20 poKiB з дати припинеЕня строку дii вйповiдного спецiшrьного
дозволу, а саме:

_ - вiд 31.01.2019 року щодо продовженнJI строку дii спецiа.пьного дозволу
Ns2Oб1 вiд 21.12.1999 на видобувiшнJI вуглеводнiв: ocHoBHi - гiв природний, газ
природний розчивеншi у нафтi' кондеЕсат, нафта КомпанськогО родовища
Полтавськоi облаqгi строком на 20 poKiB, ло 21.12.2039 року;

_ : вй 31.01.2019 року щодо продовження строку дii спецiального дозволу
N9 2060 вй 21.12.1999 на видобув.IнIUI в)глеводrri": ocrro"Hi - газ приролний,
супутнi - конденсат, eT€IH з газу природного вйьного, пропalн з га:}у природного
вйьного, бутави з г{ву природЕого вiльного Ярмолиlщiвс"*о.о 

'родоu"щu

CyMcbKoi областi строком на 20 poKiB, ло 21.12.2039poKy,

_ _ _ 
вiд 14.02.2019 року щодо продовження строку дii спецiального дозволу

}|9208б ьiд 24.12.1999 на вилобуваннrI вуглеводнiв: ocHoBHi - газ природпiЙ
розчинений у нафтi, пафта Новосхiдницького родовища Львiвськоi областi
строком на 20 poKiB, ло 24.12.2039 року;

_ _ _- 
вiд 18.02.2019 року щодо продовжеЕня строку дii спецiального дозволу

N9 2088 вiд 24.12.1999 на видобуванIIJI вуглеводriв: ocHoBHi - газ приролний
вiльний, гilз прl,rроднИй розчинений у нафтi, коЕденсат, супутнi - нафЪа, етан з
г,ву природного вiльного, пропан з гz}зу природного вiльного, бутани газу
природного вiльного, gт.ш з га:iу природного розчиненого у нафтi, прЬпirн з газу
природного розчиненого у нафтi, бугани з газу природrrого розчиненого у нафii
Великобубнiвського родовища CplcbKoi областi .rро*о" на 20 poKiB, до
24.12.2039 року;

л л-_вiд l8.02.2019 року щодо продовження строку дii спецiа-тlьного дозволуNs 2089 вй 24.12 1999 року на видобуваннJl в)глеводнiв: ocHoBHi - газприролнiй розчинений у нафтi, нафта ПвнiчнЬ-Ярошiвсu*о.о pooo""^u
Чернiгiвськоi областi сlроком на 20 poKiB, ло 24.12.2039 року,

л _-_ !и 18.02.2019 РоЦ щодо продовжеЕня строку дii ..r.цi-urrого дозвол),N9 209l вlд 24.12.199| го5ч на видобувапюI вуглевоДнЬ: газ ЦРиРодний
розчинений у нафi, нафта Схiдно-Рогинцiвського родовища CyMcbKoi областi
строком на 20 poKiB, ло 24.12.2039 року;
__ _л:_"iД 01.03.2019 рОку щодо продовжеЕня сгроку дii спецiа.пьного дозволуNs 2075 ьiд 22.12.1999 на видобуваняя вуглеводнiв: ocHoBHi - газ природнit
розчинений у нафi, сугryтнi - нафта, етан з г.lзу природного вiльного, пропан згазу цриродного вйьного, бутани з га3у природt о.о 

"irr"r,o.o 
Мельничинського

родовища Львiвськоi областi строком на 20 poKiB, ло 22.12.2039 року;
-_ лл: "ц 01.03.2019 року щодо продовження стоку дii спецiйьно.о oo.uony}lb 2090 вiд24.12.1999 на видобуваннrI в)глевод"iв: осrrовrr;'-.*-прrпролrпИ
розчинений у нафтi, супlтнi - нафта, етан з гiву природного розчиненого унафтi, пропаН з г€ву природного розчиЕеного у нафт;, Oy.u"r r.*y nprpoo"o.o
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розчиненого у нафтi Ярошiвського родовища Чернiгьськоi областi строком на
20 poKiB, ло 24.12.2039 року.

3.17. IнфорМацiю директора Юридичного департаменry Губи С. М.
стосовнО розгJIядУ питаЕнrI позовУ ТоВ <СоiЛ МiнершrС Компанi> до Державноi
сrryжби геологii та над) Украiни у справi Ns 440ll524ll9.

. JoB <Сой Мiнералс Компанi> звернувся до Полтавського окружного
адмшlстратиВного судУ з адмiнiстративниМ позовом до Державноi служби
геологii та Еадр УкраiЪи, в якому просив суд:

- визнати протиправною бездiяльнiсть .щержавпоi служби геологii та надр
украiни щодо неприйшгтя рiценllя за результатами розгляду заяви Товариства
вй 22.12.18 вих. Ns88/1 5 у формi наказу, якте передбачено п},нктом 25 Порядку
Ns бl5.

- визнатИ протиправними дii Державноi служби геологii та надр Украiни
щодо поверЕеIlЕя JIистом вiд 05.03.2019 Ns4287/03/l2-19 заяви ТоВ кСоiл
мiнералс Компанi> з додатками на отримашц спецiального дозволу на
користувilнIш надрЕlми;

зобов'язати .Щержавну службу геологii та надр Украiни розгJUIнуги з.UIву
Товариства вiд 22.12.18 вих. Ns88/l5 з урахуваншIr-''.rрпrrц"пу мовчазноi
згоди", встановленоi Законом УкраiЪи ''Про дозвйurrу .""r.Йу у сферi
господарськоi дiя.пьностi" в частинi погодженнJI Полтавськоi обласноi ради
t{адilнюI надр у користування.

Рiшенням Полтавського окружного адмiнiстративного суду вiд 1 1.0б.20 l 9
у справi Np 44011524/19 позовнi вимоги ТоВ "Соiл Мiнерапс Компанi'' до
.щержавноi служби геологii та надр Украiни про визнаЕнrI протипрzшними дiй та
бездiяльностi, зобов'язання вчинити певнi дii задоволено.

визнаЕо протипрilвною 
_ 

бездiяльнiсть .щержавноi служби геологii та вадр
украiни щоло неприйняття рiшення за резупurirаrи розгляду заяви Тов ''соiл
MiHepmrc Компапi" вiд 22 грулня 2018 року вих.Ns88/i5 у формi Еак.ву.

визнапо протипр.lвпими дii Щержавноi служби геологii та Еадр Украiни
щодо поверненюI листом вiд 5 березня 2019 року вих.М428710Зl]12-19 заяьцтов "соiл MiHeparrc Компанi'' щодо отримання спецiального дозволу на
користувztпшl над)ами з додаткztми.

зобов'язано !ержавну службу геологii та надр УкраiЪи розгляrгуги зiUIвуТоВ "Соiл Miпepa.Trc Компанi'' вtд 22 грудня 
-2018 

року ur*.й88/ts .
ypaxyB€IIItUIM принципУ мовчазноi згоди, визначеного Законом Украiни ''Про
дозвшьЕу системУ у сферi господарськоi дiяльностi'', в частинi щодо
погодженнJI Полтавськоi обласноi ради Еадання надр у користувalння.

П99тановою,Щрлого апеляцйного алмiнiстративного суду вiд l 2.08.20 l 9
у справi Ns 440/l524ll9 апеляцiйну скаргу Щериtавноi сrryхби iеологii та надр
УкраiнИ зaIJIишеЕО беЗ задоволеная. Рiшення Пойвського окрркного
адмiнiстративного суду вiд 11.06.2019 року по справi N440/1524/19 - .uл"-"no
без змiн.

УхвалоЮ Верховного суду вй 07.10.2019 вiдкрито касацiйне провадження
за скаргою .Щержгеонадр.
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жвАлилИ: за резуJьтатами розгJlядУ Заяви ТоВ <Сой MiHepa,rc
Компанi> щодо надашш спецiального дозволу на користувilнЕя позитивного
рiшення не прийнято.

3.18. Iнформачiю лиректора Юридичного департzlменту Губи С. М.
стосовнО розглядУ питalннЯ щодо позовУ ТОВ <Ангро-Iнвест> ло .Щержавноi
сlryrrсби геологii та над) Украiни у справi Nр826112З6/11 .

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiсто''дНГРО IHBECT,' звернулося
до Державноi служби геологii та налр Украiни, третя особа: Полтавська обласна
рада про визнzlнIul протипрЕlвним рiшення та зобов'язання вчинrп,r дii.

_ 
Постановою Окружного адr,riнiстративного суду MicTa Кисва вiд

04.|2.201,7 у справi Ns826/l236ll7 позов задоволено часжово:
- визнано протиправIIими .рiшення .щержавноi служби геологii та надр

IцФч пРо вймовУ У ЕаданЕi Товариству з обмежепою вiдповiдальнrстю"днгро IHBECT" спецiальних дозволiв на користуванЕrI надр!lми без
проведенЕя ayKuioHy з метою геологiчного вивченЕя, в тому числi дослiдно-
промисловоi розробки родовищ вуглеводнiв, з подatльшим видобуванням нафти
lлгчу (промИслова розробка нафтИ i газу) на насцпниХ IшощаХ (родовищах):
СулiiвськiЙ площi, що розташована на територii ПоrоавсuкЬ.о районуПолтавськоi областi Украiни; Пiвденно-Мир.орЬл.u*iй площi, що розташов;lнана територii Веrп.rкобагачанського та Миргоролського районiв Полтавськоi
областi Украiки; .Щемидiвськiй шlощi, що розтаIпов.tна на територii
ПолтавськогО та РешетилiвськогО районiв Поrlтавськоi облаотi Украiни;
КрасногорЬськiй п.поцi, Що розт",,,9gана на територii Новосанжарського i
fu{дпliвg5цg1. районiв ПолтавськоI областi Украiни; Черкасiвськоi йощi, що
розташовiIца Еа територii Полтавського, Котелевського, .Щиканського,Машiвського та Чрiвського районiв Полтавськоi областi УкраiЬи;
Фелорiвськiй шtощi, що розташована на територii Карлiвського районуПолтавськоi областi Украiви; Фелункiвськй гurощi, *о poaru-oBalнa натериторii ВеликобагачанськогО районУ Полтавськоi областi Украiни;
Ifrоцер*iвс"кiй rшощi, що розтilшована на тери:горii Решетитtiвського i
Великобагачанського районiв Полтавськоi областi УкраЙ";- зобов'язапо .Щержавну службу геологii ,u ""дi Украiни повторно
розгJIя}гупл заяви Товариства з обмехеною вйповiдальнiстю ''Ангро IHBecT'' пронаданюI спецiальних дозволiв на користуваIIня надрами беi проведення
ayKuioHy з метою геологiчного urB"ennr, в тому числi дослiдно-прЬмисловоi
розробки родовищ вуглеволнiв, з подальшим u"добуванпrм наф* i газу(прО.мислова розробка нафти i газу) на насryпних шIощах Фодовищах):судiiъськiй площi, що розтtлшоваIIа на терrгорii Полrта"сьйго районуЛолтавськоi областi Украi'ни; Пiвденко-Мир.орЬд."*iИ тшоцi, що розт,lшованана територii Веrмкобагачанського та Миргородського районiв Полтавськоi
gбластi Украiни; Демидiвськй п.,rоrцi, 

- 
щЪ розташована на територiiПолтавського та РешепL,Iiвського районiв Поrrгавськоi областi Украiни;красногорiвськiй п.пощi, що porru-oua'a на територii Новосанrкарського iМашiвського районiв Полтавськоi областi Украiни; Черкасiвськоi п.пощi, щорозташоваЕа на територii Поrrтавського, Котелевського, .Щиканського,



Машiвського та Чугiвського районiв Полтавськоi областi Украiни;
Федорiвськiй гшощi, цо розташована на територii Карлiвського району
Полтавськоi областi Украiни, ФедункЬськiй площi, що розташована на
терlrгорii Велtжобагачанського району Полтавськоi областi Украiни;
Бiлоuеркiвськiй плrощi, що розтalшов.lна на територii Решетилiвського i
Великобагачанського районiв Полтавськоi областi Украiни, з урахуванням
висновкiв даноi постанови.

В iншiй частинi позову вiдмовлено.
постановою Киiъського апеляцйного адмiнiстратrаного суду

вiд l5.03.2018 у справi Js 826/123б117 постанову окружного адмiнiстративного
сулу MicTa Киева вй 04.|2.20|7 з.цишено без змiн.

Постановою Верховпого Сулу вiл 02.10.2019 у данiй справi, касацiйнi
скарги ТОВ кАНГРО IHBECT>, .Щержавноi служби геологii та Еадр Украiни -
задоволено частково.

Постанову Окрулсrого алмiнiстративного суду MicTa Киева вiд 04.12.2017
та Постанову Киiвського апеляцйного адмiнiстративного суду вiд l5.03.20l8 у
справi Nч826l1236l17-скасувати в частинi задоволеIIнJI позовIIих вимог про
визнrulнrl протиправIrим i скасування рiшенrrя про вiшиову у вилачi спецiальних
дозволiв та ухв:IJIити в цiй частпнi нове рiшення.

Визнати протиправним поверIrеЕIrя ,Щержавною службою геологii та надр
Украi'ни Товариству з обмеженою вiдповйальпiстю "дНГРо IHBECT" заяв з
додаткчlм и, подalних дJIя отрим:lння спецiа,тьних дозволiв на користуванЕя
надрами без проведенrrя аукчiону з метою геологiчного вивчення, в тому числi
дослiдно-промисловоi розробки родовищ в5глеводнiв, з подalJIьшим
влцобуванIrям пафти i газу (промислова розробка нафти i газу) на наступних
площах Фодовищах): Сулiiвськiй гIJIощi, що розтilшована на територii
Полтавського району Полтавськоi областi Украiни; Пiвденно-Миргоролськiй
гl,чощi, що розтяпIована на територii Вешткобагачанського та Миргородського
районiв Полтавськоi областi Украiни; .щемидiвськiй гrлощi, що розташована на
терrгорii Полтавського та Решепллiвського районiв Полтавськоi областi
Украiни; Красногорiвськй пrrощi, що розташовrlна Еа територii
НовосапжарСького i Маптiвського районiв Полтавськоi областi Украiни;
Черкасiвськоi rшощi, що розташована на територii Полтавського,
котелевського, .щиканського, Машьського та Чутiвського районiв Полтавськоi
областi Украiпи; ФедорiвськiЙ тцопц, що розтяrпована на територii
Карлiвського району Полтавськоi областi Украiни; Фелункiвськiй гrrrощi, що
розташована на територii Великобагачанського району Полтавськоi областi
украiни; Бiлоцеркiвськiй гшощi, що розташована на територii Решетилiвського
i ВеликобагаЧiшськогО районiВ Полтавськоi областi УкраiЪи.

В iшпiй частинi пост:Iнову Окружного адмiнiстративного суду м. Киева
вiд 04.12.2017 та постанову Киiвського апеляцйного алмiнiстративного суду
вiд 15.03.2018 у справi Ng826l|2Збll1 - зчlJIишити без змiн.

УХВАЛИЛИ: iнформацiю взяти до вiдома.
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3.19. Iнформацiю директора Юридичного департаменry Губи С. М.
стосовно розгJIяду питанtut щодо позову ТОВ <Трубопласт)) до ,Щержавноi
сrryжби геологii та надр Украiни у справi Ns8l3/5074/l7.

У гру.шli 2017 року ТОВ <Трубопласт) звернулося до Львiвського ОАС з
позовом ло ,щержавноi служби геологii та цадr Украiни, стосовно:

зобов'язати .Щержавну службу з геологii та Еадр Украiни внести змiни до
спецiального дозвоlry на користув.шш Еадрами М 2989 вй 25.07.2007 в пункгi
2 особrшвих умов на ocHoBi оцiнених (затверлжених) запасiв газу згiдцо з
Протоколом ДКЗ J'l, 2692 вlдЗl,,07 .20|2,,

визIlати протипрzlвним та скасувати наказ .Щержавноi сJryжби з геологii та
надр Украiни вй 1З.03.2017 та додаток Ns 2 до нього, в частинi зупинепня дii
спецiального дозволу вй 25.07.2007, виданого ТОВ <Трубогшасо.

Рiшенням Ьвiвського окрркного адмiнiстративЕого суду вй 31.07.2018
позов задоволено.

Постановою Восьмого апе.пяцiйного адмiнiстративного суду
вiдOб.12.2018 апеляцiйну скаргу .Щер>rсеоналр з.шишено без задоволення
рiшення I iнстанцii без змiн.

жВАЛиJIи: iнформачiю взяти до вiдома.

3.20. Iнформацiю директора Юридичного департап,rенту Губи С. М.
стосовно розгляду питаЕнrt щодо позову ТОВ <Зiрка РЬненщини>,
ТОВ <Георесерчiнг> до Державноi сrryжби геологii та надр Украiни у
справi Nэ 8l7l85б/lб.

Постановою Рiвненського окружного адмiнiстративного суду
вй l7.11.20lб у справi Ns 817/856/lб позов задоволено частково.

Ухвалою Житомирського апеляцiйного адиiнiстративного суду
вiд 15.02.2017 апеrrяцiйну скарry .Щержгеонадр заlIишено без задоволення,
ухв.uIу Рiвненського окружного алмiнiстративного суду вй l7.11.20lб р. без
змiн.

Постановою Верховного сулу вiд 27. 1 1.20l 8 касачiйну скаргу,Щержавноi
сrryжби геологiI i налр Украiни задоволено частково. Постанову Рiвненського
окружного адмiнiстративного суду вй l7.11.20lб та ухвалу Житомирського
апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 15.02.2017 року cкacoвzlнo. Справу
напрчlвлеIrо на новий розгляд до суду першоi iнстанцii.

Ухва.rrою Рiвненського окружного алмiнiстративЕого суду вiд 03.0 l .20 l 9
було прийнято до провадження адuiнiстративну справу Ns 8171856/16 за
позовом ТОВ <<Георесерчiнг>, ТОВ <Зiрка Рiвнеlшщни> до ДержIеоналр, ц)етя
особ4 яка це зau{вJulе самостiйних вимог на cTopoHi вiдповiдача Держпрацi,
третя особа, яка не заrtвrulе самостiйних вимог на cTopoHi вiдповiдача
piBHeHcbka обласна рада та призначено спрЕlву до судового розгляд/ з початку.

Рiшенням Рiввенського окружного адrriнiстативного суду вiд 02.04.201 9
позовнi вимоги ТОВ <Зiрка Рiвненщини>> та ТоВ <<Георесерчiнгt> до Щержавноi
служби геологiI та надр Украiни, ,гретi особи без самостiйних вимог на предмет
спору Еа cTopoHi вiдповiдача: ,Щерхавна служба Украiни з питань прачi та
РЬпенська обласпа рада, задоволено частково.
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Визнано цротиправною бездiяльнiсть .Щержавноi служби геологii та надр
Украiпи щодо не розгjIяду у встЕlновленrй законодalвством сlрок зaцви
тов <зiрка Рiвненщиюr> на отримання спецiального дозвоJry на геологiчне
вивченIUI з дослi,щIо-промисловою розробкою надр, а саме: покпадiв бурштину
па дiлянцi <Вири> в Сарненському районi PiBHeHcbKoi областi та з Iви
ТОВ <Георесерчirг> на отиман}ш спецiа.пьного дозволу на геологiчне
вивчення з дослi.щrо-промисловою розробкою над), а саме: покJIадЬ бурштину
на дiлянцi <Чудель> в Сарненському районi PiBHeHcbKoi областi.

Зобов'язано ,Щержавну службу геологii та надр Украiни розгJIянути з:иву
ТОВ <Зiрка Рiвненщини> вiд 04.03.2016 (вхN4056/lЗll2-1б вй 09.03.2016) на
отрим:lнюI спецiшrьвого дозволу Еа користувчшня над)ами без проведепня
ayKuioHy, а саме з метоЮ геологiчного вивченtlя, в томУ числi з дослiдно-
промисловоi розробки бурштину дi,rянки "Вири" в Сарненському районipbHeHcbkoi областi у вiдповiдностi до законодавства що дiяло на момент
звернешrя з вищезазЕаченою зzивою.

зобов'язано .щержавну службу геологii та Еадр Украiни розгJuIrгути зirяву
ТоВ <Георесерчiпг> вiд 06.03.20lб (вхNч4051/1зll2-1б вiл 09.03.2016) нЬ
отримilння спецiального дозволу на користувalнш надрами без проведення
aykuioHy, а calJиe з метою геологiчного вивченttя, в тому числi з дослiдно-
промисловоi розробки бурштину дiлянки "Чудель'' в Сарненському районipiB'eHcbkoi областi у вiдповйностi до законодalвства, що дiяло на момент
зверненнJ{ з вищезазначеною зaшвою.

постановою Восьмого апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд
09.07.20l9 рiшення Рiвненського окружного алмiнiстратшного iулу вiл
02.04,20l9 зiшишено без змiя.

Окремою }хвirлою РЬненського окружного а.шuiнiстративного сулу вiл
04.12.2019 зЕuIву Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

- 
<Зiрка

рiвненщини> та Товариства з обмеженою вiдповйа.пьнiстю <<георесерчiнг> про
визнаннrI протиправнимИ рiшенЬ та дiй, вчинених суб'екгом владних
повновiDкень flержавною службою геологii та надр Украi'ни Еа викоttаЕIIя
рiшеннЯ РiвненськогО окружЕогО адмiнiстративного суду вiл 02.04.2019 у
справi JЕ8l7/856/1б - задоволено.

визнано протицравним та скасовано пilк;lзи .щержавноi с.гryжби геологiI та
налр Украiни Np328 вiд 05 вересня 2019 року <Про прийтrяте рiшення щодо
наданнJI спецiаrrьного дозволу на корисц/вiIЕня надрами), .ш<им Товариству з
обмеженоЮ вйповiдальнiстlО кГеоресерчiнг> вiдмов.гIено у наланнi
спецiального дозволу на корисцваннJI над)ами з метою геологiчного вивченIllI,
у томУ числi З Лослiдно-прОмисловоi розробкИ бурштину дiлянки <Чулель> уРiвненськiй областi без проведення аукцiону та tTsj29 вiг05 вересня ZЬtЯ ро*у
<Про прийняте рiшення щодо надаЕIrя спецiа.rьного дозволу на користуваннJI
над)амиD, яким Товариству з обмеженою вiдповiда.гrьнiспо <зiрка Рiвненщиttи)
вiдмовлено у наданнi спецiа.гtьного дозволу на корисryванм Еадрами з метою
геологiчногО вивченнJt, у томУ чис:ri з дослiдно-промисловоi розробки
бурштину дiлянки <Вири> у Рiвпенськiй областi без проведення аукшiону.

Визнано протипрiвними дii Державноi стryжби геологii та нацр УкраiЪи
щодо вiдмови Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю <<георесерчiнгu та
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Товариству з обмеженою вiдповйальнiстю <Зiрка Рiвненщини> у наланнi
спецiаrrьних дозволiв на користувiшш надрами за зiцвами подчlними 09 березтrя
2016 року, вчиненi на викоЕаншl рiшення Рiвненського окружного
адмiнiстративного суду вiд 02.04.2019 у справi }lb817/856/16.

,Щержавнiй службi гоологii та надр УкраiЪи вжити заходiв щодо усунення
причшI та )rMoB, що сприяJIи HeE:lJIerкHoMy викоЕанню рiшення Рiвненського
окружного адмiнiстративного суду вiд 02.04.2019 у справi Ns8l7/856/16.

,Щержавнй с.rryжбi геологii та надр Украiни ЕапрЕlвити до РЬненського
окружного а.ш,лiнiстративного суду у мiсячний строк з лня набрання чiсю
ухвЕIлою законноi QиJм вiдповiдь про вжитi заходи щодо усуненЕя
встiIновлених порушень. Ухвала набирала закоrпrоi сиJIи 04.|2.2019.
.Щержгеоналр:lми подaша апеляцйна скарга.

l. Справа Ns 82б113306/18 за позовом ТОВ Виробничо-комерцifoiа фiрма
<велта> до Державноi сrryжби геологii та над) Украiпи про визнilннrl
протипрalвним та cKacyBaEIUI припису, Е€казу, зобов'язання вчинrпl дii.

Рiшеrшям Окружrrого алмiнiстративного суду Украiни вiд 22 листопада
2018 року позовнi вимоги ТОВ Виробничо-комерцiйноi фiрми <Велто було
зЕцоволено частково:

визнано протиправною бездiяльнiсть ,щержавноi сrrylкби геологii та надр
Украi'ни щодо неЕаданЕя тоВ Виробничо-комерчiйна фiрма <Велта>
спецiа.пьного дозвоJry на новому бланlсу з урЕtхуваIrlrям впесених змiн, або
вмотивованоi вiдмови.

зобов'язано .щержавну службу геологii та надр Украiни внести змiни до
Спецiа.пьного дозвоJry на корисц/ваIIнrI нЯЛРаМи J,,lb 4275 вй l3 червпя 2007
року, вiдповiдпо до заяв ТоВ Виробничо-комерчйноi фiрмп <ВелтаD вй 9
червшI 2017 року Ns l42 та вЙ l серпrrя 2018 року впх. Jф 496, а саме:

. а. змiнити затвердженi запаси iльмевiтових руд i власЕе iльменiry у
вiдповiдностi до показникЬ визначеЕих у протоколi ДКЗ Ns 3726-.ЩСК вiд 29
JIистопада 2016 року;

б. коордrлrати з т.27,. пн.ш. 48о44' 20" замiнити на т.2'| - 48о44' 02''
IIН.Ш;

. в. внестИ змiну В графу спеrЦозвоJry (мета користувiшI r Еадр.rмиD,
замiстЬ (видобуваЕпя iльменiтових розсипних руд з метою виробництва
iльменiтового концентрату>, зазначити <видобуванrrя титtlнових руд з метою
виробпицтва iльменiтового концеIrтратуD;

г. внестИ змiни В графу кприв'язка Еа мiсцевостi>: <с. Коробчино>
змiнити на <<с. Коробчине>.

зобов'язано ,щержавну сrryжбу геологii 1д Еадр Украiни надати Тов
виробничо-комерчiйнй фiрмi <велта> Спецiальний дозвiл на користувiшнrl
надр;rмИ вй 13 червНя 2007 року }l! 4275 на новому блаrп<у . .pu*yuur"""'
внесених в пього змiн.

Визнаво протицрzlвним та cкacoBtlнo припис ГIiвденного
мiжрегiонаrrьцого вiддi-тrу .щепартамеrrry державIIого геологiчного конIролю

жВдЛиJIи: йформачЬ взяти до вiдома.
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.Щержавноi служби геологii та Еадр Украiни вiд 5 rп.rпня 20l8 року Jtъ 30/4275-к,
скпадеЕого на пiдставi акта перевiрки Ns 30/4275-К вiд 4 липня 2018 року за
результатами проведення rшановоi перевiрки ТОВ Виробничо-комерцiйноi
фiрми <велта> вiдповiдно до рiчного тшану здiйснення заходiв державного
н!гJlядУ (контролпо) .Щержавною сrrужбою геологii та Еадр Украiни на 2018 piK,
затвердженого наказом .щержавноi слул<би геологii та Еадр Украiни вiд 28
л_истопада 2017 року щ |?3 та Еiкzlзом .Щержавноi служби геологii та Еадр
Украiяи вiд 8 червня 2018 року Ns 207 <Про провелення IUI.IH.Bп* заходiв
державrrогО п.lгJIядУ (кокгроло) .Щержавною службою геологii та надр УкраiЪи
у липнi 20l8 рокр в частинах: < l. Протокол .ЩКЗ Украiни N9 з72б-дЪк вй 29
листопада 20lб року не введено в дiю,щержгеонаш)il}rи Украiни, чим порушено
вимоги статгi 24 Кодексу Украi'ни цро налрal); < 2. Не внесено змiци до
спецiальногО дозволУ вй l3 червlrЯ 2007 рокУ Jrlb 4275, вiдповiдно до Протоколу
{КЗ Украiни вiд 29 листопада 20lб porcy Nэ 3726-дск, чим порушенЬ "rrо.,стаrтi24 Колексу Украiни про надра).

Визнано протиправним та скасов:шо наказ .Щержавноi служби геологii та
надр.Украiни вiд 7 вересня 2018 року Nэ 3ll <ПроЪуrrr""п""'дii, ану.гповання
спецiальrих дозволiв на користувilння Еад)ами, встrlновлення TepMiHiB на
усy'rенШ порушень, та внесення змiн дО наказiв> в частинi зупинення дii
Спецiального дозволу на користуванIш наш,ilми Ns 4275 вiл 13 червrrя 2007
року наданого ТОВ Виробничо-комершiйнй фiрмi <BerrTa> на видобування
iльменiтових Руд на терlтгорii Бирзулiвського родовища iльменiтових руд, яке
зн.lходиться у с. Коробчине, Новомиргородського району Кiровогралськоi
областi.

зобов'язано .щержавну службу геологii та надр Украiни видати нilказ,яким поновИти дiЮ СпецiальногО дозволУ на користуванIи налрами вiд l3
червнrI 2007 рокУ Ns 4275. Еаданого ТОВ Виробничо-комерчiйнiй фiрмi <<Велта>на видобування Ьменiтових руд на територii Бирфлiвсько.о pooourru
йьменiтових РУД, яке зЕaIходиться у с. Коробчине, Новомиргородського районукiровогралськоi областi, та 

_плодовжити строк дii Спецйльно.о доauопу nuкористув:lнIш Еадр€lми вiд lЗ черв}UI 2007 року Ns 4275 наданого ТоВВиробничо-комерцiйнiй фiрмi <Велтаu ,ru urдЬбування йьменirовrх руд натериторii Бирзулiвського родовища iльменiтових РУД, яке знalходиться у с.коробчине, Новомиргородського райоtry Кiровоградськоi областi на строкнезаконIlого з)пиЕенЕя.
Постановою Касацiйн,ого алмiнiстративного суду вй 20.09.2019 рокукасацiйну скарry Щержавноi служби геоъогii та надр Украiни заплшити беззадоволецIlrI, а касачiйну скаргу Товариства з обмеженЙ вiдповiда,пьнiстю

Виробцичо-комерцiйна фiрма <ВЪлтао .bo"on""rn, частково:
^ _ _ _ Постанову Шостого апеляцiйного адмiнiстративt о.о 

-aуду 
вiд l квiтня

]9_1?_'' rт, скасувати _: частинi cкacllвaнrш рiшеЙ О*ру*rrо.оадмшlсlративного суду м. Киева вй 22 листопада 2018 ро*у .,ро ,uoouon"r*позовIlиХ вI,Iмог щодО зобов'язання .Щержавноi сrryжби ."orro.ii ,Ъ ,ruop Украiнивнести змiни до Спецiа.гrьного дозволУ на користуваIrшI надрами вй 1з червня200,7 року Ns 4275, вйповiдно до ,Б Товариства з обмеженою
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вiдlовiдальнiстю Виробничо-комерuiйна фiрма <Веrrга> вй 9 червнrI 2017 року
Ns 142 та вй 1 серпня 2018 року Ns 49б, а cilмe:

а. змiнити затвердженi запаси iльменiтових руд i власне йьменiту у
вiдповiдностi до показникiв визначених у Протоколi .ЦКЗ Nэ 3726-ЩСК вiд 29
листопада 201б року;

б. координати з т.27: IIН.Ш. 48о44' 20" замiнити на т.2'| - 48о44' 02"
tIН.Ш;

в. вIlести змiну в графу спеrrдозволу (мета користувilннrt над)ами),
замiсть ((видобувiшЕrl iльменiтових розсипних руд з метою виробництва
iльменiтового концеЕцатуD, зiвначити квидобраrшя титаIIових руд з мgтою
виробЕицтва iльменiтового концеЕтратуD;

г. вЕести змiни в графу (прив'язка на мiсцевостi>: <с. Коробчино>
змiнrшr на (с. Коробчине).

Рiшення Окруlrсrого алмiнiстративЕого суду м. Киева вiд 22 ластопада
20l8 року змiнити rrulяхом викпадення абзшry третього резолютивноi частини в
такiй релаrсrii:

<Зобов'язати .Щержавну сrryжбу геологii та надр Украiни повторно
розгJIяЕутI,i зчUIви Товариства з обмеженою вiдповiдальцiстю Виробничо-
комерчiйна фiрма <Велта) вй 9 червня 2017 року Ns 142 та вiд 1 серпня 2018
року J'.lЪ 496 про внесенЕя змiЕ до Спецiального дозволу вiд 13 червня 2007 року
Ns 4275>.

В рештi рiшенrrя Окружного адмiнiстративного суду м. Киева вц 22
листопада 20l 8 року та постzlнову Шостого апеляцiйного адмiнiстративного
сулу вiл l rciтrrя 2019 року запишити без змiн.

ЖВАЛИJIИ: перенести розгJIяд пит.шня

СЛУХАJIИ:
4. Рiзне, що стосу€ться питаЕь поновленЕя дi спецiа.rrьних дозволiв на

користувarння Еад)ами.
4.1. Iнформаць дирекгора,щепартаменту державного геологiчного

59lrтpoJпo Гончаренка В. в. стосовно надходжеЕнrI службовоi записки
ЮридичногО департаментУ вiд 30.01.2020 м 1329/08-3-20 щодо розгляду
алмiнiстративноi справи }ф l 2011 86б/1 9-а.

Юридичrшй департамент доводить до вiдома, що ПрАТ
<<IVIурованокуриловецький завод мiнера.пьноi води кРегiна>> (да.гli
ПрАТ <Регiна>) зверкулось до суду з позовом до Державноi служби геологit та
Еадр Украiци (лалi-.Щержгеонацра) про визн€lнюI протипрЕлвним та скасрання
накчlзу ,Щержгеонадр вiд 02.08.2018 Ns 266 в частинi пояовлення дii
спецiальпого дозвоlц/ на корисцrВання над)ами J{b l4l9 вiд 29.05.1998,
надаЕого ПрАТ <Регiны та зобов'язати .Щерясеонадра поЕовити дiю
спецiального дозволу на користуванIu Еад):lми Ns t4tg вй 29.05.1998,
Еаданого ПрАТ <Регiно, з 01.02.201? року.

Рiшенням Вirшицького окружного адмiнiстративного суду вiд 30.08,20 l 9
позов задоволеЕо.

Визнано протиправним та скасовано наказ .Щержгеонадр вiд 02.08.2018
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Nч 26б року в частинi поноыIеЕня дii спецiального дозвоlry на користування
Еадрами Nq14l9 вiд 29.05.1998, наданого ПрАТ <Регiнu.

Зобов'язано ,Щержгеонадра поIlовити з 01.02.2017 дiю спецiального
дозволу Nsl419 вiд 29.05.1998, Еаданого ПрАТ <Фегiнu.

Постаповою Сьомого апелrяцiйного адмiнiстратlвЕого суду вiд 12.12.2019
апеляuifoiу скаргу .Щержгеоналр залишено без задоволення, а рiшенпя
Вiнницького окрукного алмiнiстративного суду вй 30.08.2019 - без змiн.

жВАЛIUIи: поновити з 01.02.2017 дiю спецiального дозволу на
користув:IннlI IIадрами Ns 1419 вiд 29.05,1998, над;шого ПрАТ <Регiнu.

СЛЖАЛИ:
5. Рiзне, що стосуеться питань Еадzlннrl TepMiHiB.
5.1. IнформаIriю нача.пьника Вiддury використ,шюr надр та забезпечення

виконаЕня процедур над:lння спецiа.пьних дозволiв та мiжнародного
спiвробiтництва А. Хтеми стосовно над(одженю{ листа Чорнобаiвського КП
ВУЖКГ (вхiдrий ,Щержгеоналр вiд 17.|2.20|9 Ns 23б38/02/12-19) щодо
продовження строку сIuIати збору за надarннJr спецiаrьного дозволу на
корисryвання надрalми з метою геологiчного вивченtul, у тому числi дослiдно-
промисловоi розробки, питних пiдземrшх вод Чорнобаiвського родовища
(свершrовини NsNg 1,2,3(29|2),4{42),5(291),6(741),7(9б)) у Черкаськiй областi
(наказ вiд 22.1|.2019 Nч 434).

УХВАЛIЛПИ: рекомендувати,,Щержгеонадрам надати Чорнобаiвському
кII В]rЛкГ додатково 15 каленларних днiв дJIя стшати збору за надаrrшI
спецiаrrьного дозволу Еа користуваIrЕя надрЕtми з метою геологiчного вивчення,
у тому числi дослiдно-промисловоi розробки, питниr( пiдземних вод
Чорнобаiвського родовища (свердtовини NрNs l , 2, 3(2912), 4(42),5(297), 6(7 47),
7(96)).

5.2. Iнформацrю нача.льника Вiддiлу використанЕя надр та забезпе.Iення
виконання процедур надzlннJI спецiа.гlьних дозволiв та мiжнаро.шtого
спiвробiтництва А. Хтеми стосовно пад(одженшI листа Комунального
пiдприемства "жиrп<омсервiс" Кирилiвськоi селищноi рали Яrooмiвського
району Запорiзькоi областi ьiд21 .12.2019 Ns l89 (вхiдний.Щержгеонацр вiл
28.12.2019 Nч 24219102109-19) щодо продовженЕя строку сIUIати збору за
продовжеIrнJ{ строку дii спецiа.гrьного дозвоlry на користуваннrI надрalми з метою
геологiчногО вивченIIJr, у тому числi лослiдно-прgмисловоI розробюr, пrпrих
пiдземних вод водозабору пiдприемства (свершrовини NsNs |,2,з,4,6,7, 8) у
ЗапорiзькЙ областi (наказ вiд 22.11.2019 Nч 433).

жвАлилИ: рекомендувати Щержгеонадрам надати KoMyHa.,rbHoMy
пiдприемству "жилкомсервiс" Кирилiвськоi селищноi ради Якимiвського
району Запорiзькоi областi додатково 15 календарrrих днiв д.пя сплати збору за
продовження сlроку дii спецiального дозволу на користувашur надрами з метою
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геологiчного вивченнJI, у тому.плслi дослiдно-промисловоi розробки, питних
пЙземних вод водозаборУ пiлприемства (сверл.повшrи NФ.Is 1 , ) , 5 , + , в , l , в1 ,

5.3. Iнформацiю начiчIьника Вiддйу використанця HaJtp та забезпечевня
виконаннrI процедур наданнrl спецiальних дозволiв та мiжнародного
спiвробiтrпацтва А. Хтеми стосовно Еад(оджеЕюI листiв КП ТепrrоводоканшI
Енергодарськоi MicbKoi радл вiд 2,7.12.2019 Ns 2010 (вхiдний !ерясеонадр
вiд02.01.2020 Ns 2'l/02ll1-20) та вiл 2g.l2.20|g 20lб (вхiдниt ДержгеоналрBй28.12.2019 Ns 242l02ll1-19) щодо цродовжен}UI сlроку сплати збору зi
надаЕIUI спецiального дозволу на користувzltlш надрами з мsтою геологiчного
вивченнrI, у тому числi дослiдlо-промисловоi розробки, питних пiдземних вод
дiлянки Запорiзька Кам'янсько-.щнiпровського родовища у Запорiзькiй областi
(наказ вiд 22.11.20|9 Nэ 434).

_ жвдлили: рекомендувати {ержгеонадрам надати Кп Теrrловодоканilл
ЕнергодарсьКоi MicbKoi ради додатково 15 календарпих днiв дlIя сплати збору за
наданЕrI спецiальпого дозволу на корисryванIи надрчlми з метою геологiчного
вивченшI, у томУ числi дослiдно-промисловоi розробки, питних пiдземних вод
дiJIянкИ Запорiзька Кам'янсько-,Щнiпровського родоu"щu.

5.4. Iнформацю начальника Вiддurу використання надр та забезпечення
виконанtul лроцедур надання спецiальних дозволiв та мiжнародного
спiвробiтництва А. Хтеми стосовно надходження листа КП Чернiвцiводоканал
вiд 03.01.2020 Ns 03/l1 (вхiдний .Щержгеопадр вiд 03.01.202о io toszozztt_zo;
щодо продовження сlроку сIUIати збору за продовженшI сlроку дii спецiаrrьного
дозволу на користув€lнш надрами з метою ВидобуванIUI питних пiдземних вод
волозаборУ Магала Чеgllв9чьке родовище (42 сверловини) у Чернiвечькiй
областi (ваказ вiд 22.||.2019 Nо 433).

ЖВАЛИЛИ: рекомендувати !ержгеонацрам надати КП
ЧеРНiВЦiводокаIrrrл додатково 15 кiшендарних днiв дlя сшIати збору за
продовження строку дii спецiального дозволу на користуваIrнJI надрalми з метою
видобування питних пiдземних вод водозабору Магаrrа Черпiвечi*е ръдоu"щ"(42 сверд.гrовини).

5.5. Iнформачiю цачаJIьника Вiддfury використ.u{ня надр та забезпеченнявикоЕацIUI процедур Еадtalння спецiальних дозволiв та мiжнародного
спiвробiтпицтва А. Хтеми стосовно IIадходження листа .ЩП Енергоатом вiд28.12.2019 Nsl7628/06 (вхйний ,Щержгеон,ц вiд 08.01.202o ш zbzzozurt-zo1
щодо продовжеIrнrI с,гроку сплати збору за продовженнrI стоку дii та внесеннязмiн до спецiальпого дозволу на корисц/вzlнш Еадрами з метою видобуванняпитпих пiдземних вод дiллlки Нетiшrинська Нътiшинсько.о pooou"ru уХмельницькiй областi (накази вiд l6.12.2019 Nо 481, 482).
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жвАлилИ: рекомендвати Держгеонадрам надати .ЩI Енергоатом

1:датово 15 каrrендарних днiв дJIя сплати збору за продовженнrI строку лii
спецlЕUIьного дозволу на користуваннrI надрЕlми з метою видобування питних
пiдземrтих дiлянки Нетiшинська Нgтiшинськъго родовища.

5.6. Iнформацiю начаrrьника Вiддшry використання над) та забезпечення
виконаншI процедур надання спецiальних дозволiв та мiжнародrого
спiвробiтництва А. Хтеми стосовно IrадходжеЕнrI листа КП Попаснянський
районний водоканал вЙ 26.|2.2019 м 05/lб01 (вхiлний ,Щержгеонадрвiд09.01.2020 Ns 292/O2ll1-20) щодо продовхеншI строку сплати збору за
надаЕня спецiальпого дозволу на користрilнttя па ц)tlми з метою геологiчного
вивченн,I, у тому числi дослiдно-промисловоi розробки, питних пiдземних вод
Станичво-Луганськоi дiлянки у Луганськiй'областi (наказ вiд' 22.1l .2019
Nе 434).

жвАлили: рекомендувати .Щержгеонад)ам Еадати КГI Попасн.шlський
районнtй водокаIrал додатково 15 календарних днЬ дIя сплати збору за
flадашrя спецiального дозволу на користувiшtи надрilJuи з метою геологi.пrого
вивченЕ,I, у томУ числi дослйно-промисловоi розробки, питних пйземних вод
Станично-Луганськоi дiл.шtки.

5.7. Iнформацiю нача.rrьника Вiддurу використilнIlя надр та забезпеченrrявикон {ня процедур наданЕrI спецiальних дозволiв та мiжнародного
спiвробiтrшцтва А. Хтеми стосовно над(оджешrrl rиста Кп Попасrинський
районнш1 водокtlн:lп ьiд 26.12.2019 }l! 05/lб00 (вхiдrий Д"р*."оruдр "ц09.01.2020 Л9 29ll02l1 1-20) щодо продов}кеЕнrI строкУ сIUIати збору за надання
спецiаrrьного дозволу на корисryвання над)irми з метою геологiчнъiо вивченнlI,у тому числi Лослiлно_промисловоi розробки, питних пйземних водСвiтлiчапськоi дiляню.r у Луганськiй областi (наказ вiд 22.1|.20lgй +з+;.

. жвдлили: рекомендуватп flерlсеонадрам надати Кп Попаснянський
райоtшпЙ водок€ш;ш додажово 15 календарних днЬ дJIя сIUIати збору занадiшнrl спецiа.lьного дозволу на користуваннrI Irад)ами з метою геологiчного
1иlченЕrl, у тому числi дослйно-промисловоi розроЪки, питItих пiдземних водсвiтлiчанськоi дiлянки.

5.8. Iлформацiю цачаrrьника Вiддiлу використанЕя надр та забезпеченнявикоЕання процедур надання спецiальних дозволiв iu мiжнародногоспiвробiтництва А. Хтеми стосовно Еа.щодженшI листа КП Попаснянськlй
районний водокан.ш вiд 26.12.2019 Ns 05/1599 (вхiдний ДЙ*..о"uдр 

"iд09,01,2020 Ns 29010211 1-20) щодо продовженI'JI строкУ сплати збору за надtrlнняспецiального дозволу на користуваншI надралrи з метою геологiчнЬiо вивчення,у томУ числi дослiдн6-лр9мисловоi. розробки, питЕих пцaarrrп* водПетрiвськоi дiл-шrки у Луганськiй областi (накЬ 
"й iZ.11.2019 N;а;r.-
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5.9. tнформачiю fiачаJtьника Вiддiлу використаннJI надр та забезпечення
виконаIIнJI процедур надання спецiальних дозволiв та мiжнаролного
спiвробiтrш.rчтва А. Хтеми стосовно надходження листа КП Попаснянський
райоtпtий водоканал вtд 26.\2.2019 Ns 05/1598 (вхiдний !ерясеонадр
вiд09.01.2020 Ng 289/02111-20) щодо продовжеЕня сlроку сплати збору за
Еадання спецiального дозволу Еа користрання надрами з метою геологiчного
вивченЕя, у томУ числi дослiдно-промисловОi розробки, питних пiдземних вод
ЗанЬськоi дiляrпси у Луганськiй областi (наказ вiд 22.|1.2}lg No 434).

ухвАлLLпи: рекомендувати,Щержгеонад)€lм Еадати КП Попаснянський
районнlлi водоканilл додатково 15 калепдарних днiв дlя сIшати збору за
надЕlнIш спецiального дозволу на користувalнпя надрЕlми з метою геологiчного
вивченшI, у томУ числi дослйно-промисловоi розробки, питних пiдземних вод
занiвськоi дiлянки.

5.10. Iнформацiю Еачiulьника Вiдд,пу використаЕшI надр та забезпечення
виконанIul процедур над {ня спецiальних дозволiв та мiжнародного
спiвробiтництва А. Хтеми стосовЕо IIад(одженнJI листа ТоВ ''Полiський
лабрадорит" вiд 26.12.20|9 J,lb 05/1598 (вхiдrп.lй ,Щержгеонацр 28.12.2019 J.lb
242з0/02/12-19) щодО цродовжеЕнrI строку сIUIати збору за ЕадаЕня
спецiального дозволу на користувiшlul Еад):tми з метою ВидобуваIrня
лабрадоритiв .Щобринського - l родовища у Житомирськiй областi (наказ вiд
22.1l .2019 }|! 43 l ).

жвАлили: рекомендувати {ержгеонаДрам надати ТоВ''Полiський
лабрадорn'г" додатково 15 ка.пендарних днiв для сплати збору за надаЕня
спецiальIrого дозволу на користувчlншI Еадрами з метою Видобування
лабралоритiв.Щобринського - l родовища.

5.11. Iнформачiю начальника Вiддшу використаншI надр та забезпечення
виконаЕнrI цроцедур наданнrl спецiа.гlьних дозволiв та мiжнародного
спiвробiтництва А. Хтеми стосовно надходженшI листа тов ,,рЕсурС-С'' вiд
30.01.2020 Nч 4 (вхiдпий ,,Щержгеонадр вiд 05.02.2020 м 3442102111-20) rчоло
продовr(ення строку cIUIaTи збору за цродовжеЕнrI строку дii спецiа.пьного
дозволу на користувirннJI надрами вй 28.01.2015 Ns 4652 з метою геологiчного
вивчеIlня, у тому числi .ЩПР, пiщано-галькового матерiалу дiлянки ''Польова'' в
Одеськiй областi (наказ вiд 16.|2.2019 Nч 480)

жвдлиJIи: рекомендувати .Щержгеонадрап,r надати ТоВ (@ЕСУРС-с>
додатково 15 календарних днiв дlи сплати збору за продовженнJI строку дii

ЖВАЛИПИ : рекомендувати .Щерхгеонадр:lм ндддlц КП Попаснянський
районншЙ водоканаЛ додатковО 15 календарних дriв дlIя сшIати збору за
падаЕня спецiаrrьного дозволу Еа користуванш надрами з мЕтою геологiчного
вивчеIпш, у тому числi дослiдно-промисловоi розробки, питЕих пiдземних вод
Петрiвськоi дiлянки.
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спецiального дозволу на користуваннrI надрztми вiд 28.01.2015 ]ф 4б52 з метою
геологiчного вивченtul, у тому числi .ЩПР, пiщано-га.гlькового матерiurлу дiлянки
<Польово>.
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