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Держгеонадра
18892/01/14-19 від 11.09.2019

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ
(Держгеонадра)

№

на №

від.
Володарська районна рада
Київської області
пл. Миру, 4, смт Володарка,
Київська обл., 09301

Про розгляд звернення

Державна служба геології та надр України опрацювала звернення
депутатів Володарської районної ради Київської області сьомого скликання
від 20.08.2019 № 360-32-VII, яке надійшло листом Володарської районної ради
Київської області від 27.08.2019 № 02-10/153 (вх. № 17417/02/14-19
від 03.09.2019) та у межах компетенції повідомляє.
Відповідно до Положення про Державну службу геології та надр України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174
на Державну службу геології та надр України покладені, у тому числі,
повноваження щодо видачі в установленому порядку спеціальних дозволів на
користування надрами, зупинення дії та анулювання в установленому порядку
спеціальних дозволів на користування надрами.
ТОВ «Рутил-Ільменітова Компанія» наданий спеціальний дозвіл на
користування надрами № 5471 від 27.01.2012 з метою видобування розсипних
циркон-рутил-ільменітових руд та супутніх корисних копалин з Тарасівського
родовища (Київська область, Володарський район, між селами Щербаки,
Фастівка, Тарасівка та Михайлівна).
Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності» визначено, що спеціальний дозвіл на користування
надрами є документом дозвільного характеру.
Процедуру анулювання спеціального дозволу на користування надрами
визначає Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615,
відповідно до пункту 23 якого, право користування надрами припиняється з
підстав та у порядку, передбаченому Кодексом України про надра та Законом
України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
Статтею 26 Кодексу України про надра встановлено, що право
користування надрами припиняється у разі:
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якщо відпала потреба у користуванні надрами;
закінчення встановленого строку користування надрами;
припинення діяльності користувачів надр, яким їх було надано у
користування;
користування надрами з застосуванням методів і способів, що негативно
впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього
природного середовища або шкідливих наслідків для здоров’я населення;
використання надр не для тієї мети, для якої їх було надано, порушення
інших вимог, передбачених спеціальним дозволом на користування ділянкою
надр;
якщо користувач без поважних причин протягом двох років, а для
нафтогазоперспективних площ та родовищ нафти та газу - 180 календарних
днів не приступив до користування надрами;
вилучення у встановленому законодавством порядку наданої у
користування ділянки надр.
Пунктом 7 статті 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності» визначено, що дозвільний орган анулює документ
дозвільного характеру з таких підстав:
звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа
дозвільного характеру;
припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу,
перетворення та ліквідації, якщо інше не встановлено законом;
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
Дозвільний орган, що видав документ дозвільного характеру, може
звернутися до адміністративного суду з позовом про застосування заходу
реагування у виді анулювання документа дозвільного характеру за наявності
хоча б однієї з таких підстав:
встановлення факту надання в заяві про видачу документа дозвільного
характеру та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
здійснення суб’єктом господарювання певних дій щодо провадження
господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано
документ дозвільного характеру, з порушенням вимог законодавства, щодо
яких дозвільний орган видавав припис про їх усунення із наданням достатнього
часу для їх усунення.
Встановити порушення вимог законодавства у сфері надрокористування
можливо під час проведення Державною службою геології та надр України
планової або позапланової перевірки ТОВ «Рутил-Ільменітова Компанія».
Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності,
повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і
права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час
здійснення державного нагляду (контролю) визначає Закон України «Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності».
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Статтею 6 цього закону встановлено, що підставами для здійснення
позапланових заходів є:
подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного
органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного
нагляду (контролю) за його бажанням;
виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом
господарювання у документі обов’язкової звітності;
перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень
або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог
законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу
органом державного нагляду (контролю);
звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило
шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю,
навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням
документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності);
неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності
за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових
пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;
доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів
господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними
порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на
права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього
природного середовища та забезпечення безпеки держави;
настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або
професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта
господарювання.
Звернення депутатів Володарської районної ради Київської області
сьомого скликання від 20.08.2019 № 360-32-VII не містить підстав для
анулювання спеціального дозволу на користування надрами № 5471
від 27.01.2012 та проведення відповідної позапланової перевірки ТОВ «РутилІльменітова Компанія».
Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади
та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.
Враховуючи зазначене, на цей час у Державної служби геології та надр
України відсутні правові підстави для розгляду питання щодо припинення
права користування надрами ТОВ «Рутил-Ільменітова Компанія» та проведення
відповідної позапланової перевірки.
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