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Держгео надра
19751/01/14-19 від 25.09.2019

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ
(Держгеонадра)

№

на №

від

Комітет Верховної ради України з
питань екологічної політики та
природокористування
вул. М. Грушевського, 5, м. Київ,
01008
Володарська районна рада
Київської області
пр. Миру, 4, смт. Володарка,
Київська область, 09301
Щодо проведення оцінки
впливу на довкілля

Державна служба геології та надр України опрацювала лист Комітету
Верховної ради України з питань екологічної політики та природокористування
від 19.09.2019 № 04-15/10-39 (вх. № 2792/01/14-19 від 20.09.2019) щодо листа
Володарської районної ради Київської області від 02.08.2019 № 02-10/141
стосовно проведення оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Рутил-Ільменітова
компанія» діяльності з видобування корисних копалин Тарасівського родовища
Київської області та повідомляє.
ТзОВ «Рутил-Ільменітова компанія» є власником спеціального дозволу на
користування надрами № 5471 від 27.01.2012, наданого з метою видобування
корисних копалин (основні: розсипи цирконово-рутилово-ільменітові, супутні:
скандій, ванадій) Тарасівського родовища Володарського району Київської
області.
Надання ТзОВ «Рутил-Ільменітова компанія» спеціального дозволу на
користування надрами погоджено Київською обласною радою (рішення від
02.10.2007 № 190-13-У), Державним управлінням охорони навколишнього
природного середовища в Київській області (лист від 24.10.2006 № 12-09/8986)
за умови дотримання Кодексу України про надра, Земельного кодексу та
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Водного кодексу України, а також іншого чинного законодавства України,
Держгірпромнаглядом (лист від 10.05.20074 № 01/04-07.12/2935) за умови
погодження проекту розробки і рекультивації родовища та щорічного плану
розвитку гірничих робіт з органами Держгірпромнагляду, отримання у
встановленому порядку гірничого відводу, ведення геолого-маркшейдерського
обслуговування відповідно до нормативних документів та виконання вимог
чинного законодавства про надра.
Протоколом ДКЗ України від 27.02.2009 № 1710 апробовано станом на
01.09.2009 запаси розсипних руд та основних компонентів-мінералів
Тарасівського родовища загальнодержанвого значення та рекомендовано
користувачу надр під час підготовки родовища до промислового освоєння
здійснити додаткові гірничотехнічні і технологічні дослідження в промислових
та напівпромислових умовах для уточнення контурів кар’єру, технологічної
схеми видобутку тощо.
Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 30.07.2009 у
справі № 2а-4617/09/2670 за позовом ТзОВ «Рутил-Ільменітова компанія» до
Міністерства охорони навколишнього природного середовища зобов’язано
видати наказ про надання ТзОВ «Рутил-Ільменітова компанія» спеціального
дозволу на користування надрами та видати спеціальний дозвіл на користування
надрами з метою видобування розсипних ільменіт-рутил-цирконових руд на
Тарасівському родовищі строком на 20 років.
Постановою відділу примусового виконання рішень внесено зміни до
постанови про відкриття виконавчого провадження ВП № 19338046 та ВП №
19337853 в частині зміни назви боржника з Міністерства охорони
навколишнього природного середовища на Державну службу геології та надр
України.
Слід зазначити, що згідно зі статтею 13 Закону України «Про судоустрій
та статус суддів» судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до
виконання всіма органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і
юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України. Контроль за
виконанням судового рішення здійснює суд у межах повноважень, наданих йому
законом. Невиконання судових рішень має наслідком юридичну
відповідальність, установлену законом.
Враховуючи наведене вище, на виконання постанови Окружного
адміністративного суду м. Києва від 30.07.2009 та Ухвали Окружного
адміністративного суду м. Києва від 12.07.2011 Держгеонадрами видано наказ
від 23.12.2011 № 203 про надання спеціального дозволу на користування
надрами відповідно до підпункту 1 пункту 6 Порядку надання спеціальних
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дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 30.05.2011 № 615.
Слід поінформувати, що відповідно до Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля» Державна служба геології та надр України не є учасником
процедури оцінки впливу на довкілля в частині підготовки суб’єктом
господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля відповідно до статей 5, 6 та 14
цього Закону; проведення громадського обговорення відповідно до статей 7, 8 та
14 цього Закону; аналізу уповноваженим органом відповідно до статті 9 цього
Закону інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля, будь-якої
додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації,
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на
довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого пунктом 3 цієї частини.
Держгеонадра зобов’язані враховувати висновок з оцінки впливу на довкілля у
рішенні про провадження планованої діяльності відповідно до статті 11 цього
Закону, тобто під час прийняття рішення про надання, внесення змін,
продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами.
Державна служба геології та надр України у своїй діяльності у сфері
здійснення державного геологічного контролю керується вимогами Закону
України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності», статтею 6 якого встановлено виключний перелік
підстав для здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю).
Згідно з Річним планом здійснення заходів державного нагляду (контролю)
Державною службою геології та надр України на 2019 рік, затвердженого
наказом Держгеонадр від 28.11.2018 № 450, Держгеонадра проведуть в
установленому порядку планову перевірку діяльності ТзОВ «Рутил-Ільменітова
компанія» відповідно до спеціального дозволу на користування надрами № 5471
від 27.01.2012 у строк з 11.11.2019 року.
Необхідно повідомити, що результати проведених планових перевірок
діяльності надрокористувача в установленому порядку не пізніше ніж протягом
5 робочих днів з дня завершення заходу оприлюднюються на офіційному вебсайті ДРС України за посиланням https://inspections.gov.ua/.
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