ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розгляду та погодження клопотань
щодо надання надр в користування та гірничих відводів
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Це положення розроблено у відповідності з вимогами Законів України "Про місцеве
самоврядування в Україні", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про
державні адміністрації", "Про засади державної регуляторної політики в сфері
господарської діяльності", Кодексу України про надра, Земельного Кодексу України та
визначає процедуру порядку подання, розгляду та погодження районною радою клопотань
щодо надання надр в користування та надання гірничих відводі.
Дія положення поширюється на всі види корисних копалин.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Підприємства, установи, організації, громадяни України, іноземні юридичні особи
або громадяни, які бажають отримати надра в користування для геологічного
вивчення, видобування корисних копалин повинні звернутися до районної ради із
заявою про погодження клопотання до Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України про надання спеціального дозволу на користування
надрами.
До заяви додати:

1.1 Геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова
розробка родовищ
належним чином засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію;
належним чином засвідчені копії установчих документів і довідки про включення до
ЄДРПОУ (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);
належним чином засвідчені погодження відповідними селищною та сільськими
радами, та територіальними органом Мінприроди і Держгірпромнагляду, МОЗ (на
геологічне вивчення природних лікувальних ресурсів);
інформація про фінансово-економічні можливості заявника, які дають змогу
проводити геологорозвідувальні роботи, а саме:

довідка заявника про наявність коштів, у тому числі запозичених;

довідки установ банків про розрахункові рахунки;

засвідчені заявником копії балансу та фінансового звіту за минулий або поточний рік
за формою 1 і 2;

довідка про наявність порушеної згідно із законодавством процедури банкрутства або
ліквідації;

довідка про наявність податкової заборгованості та її розмір;

пояснювальна
записка
з
обґрунтуванням
необхідності
проведення
геологорозвідувальних робіт на ділянці надр із зазначенням мети її геологічного
вивчення;
-
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програма робіт з геологічного вивчення ділянки надр (види робіт, їх обсяг та вартість,
джерело фінансування, календарний план виконання за роками, ефективність
можливого використання та очікувані техніко-економічні показники експлуатації
ресурсів) ;
каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1
секунда) із зазначенням її площі (для геологічного вивчення підземних вод координати свердловин);
проект договору про умови користування надрами.






-

графічні матеріали:
оглядова карта (масштаб 1:200000);
ситуаційний план з нанесеними межами площі геологічного вивчення та
географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у
масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат;
оглядова геологічна карта (масштаб 1:200000 -1:50000) з лініями проектних
геологічних розрізів;
гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод);
геологічні розрізи.








-

додаються:

- у разі проведення геологічного вивчення за рахунок коштів державного бюджету засвідчена в установленому порядку виписка з пооб'єктного плану
- у разі розширення меж ділянки надр, наданої для геологічного вивчення:
а) копія дозволу на її геологічне вивчення
б) результати проведення геологорозвідувальних робіт, які підтверджують факт, що
родовище (площа) виходить за межі ділянки надр, наданої в користування для
геологічного вивчення родовища (площі) або створення підземного сховища
- у разі використання природних ресурсів санаторними закладами:
а) довідка (видана МОЗ для лікувальних закладів загальнодержавного значення та
районною держадміністрацією для лікувальних закладів місцевого значення) про те, що
лікувальний заклад є діючим та спеціалізується на використанні природних ресурсів
виключно з лікувальною метою
б) перелік структурних підрозділів (філій, представництв тощо), які надають лікувальні
послуги з використанням лікувальних природних ресурсів родовища, що надається у
користування (за наявності)
у разі погодження інвестиційного проекту - належним чином засвідчена копія
погодженого інвестиційного проекту.
1.2. Видобування корисних копалин
належним чином засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію;
належним чином засвідчені копії установчих документів і довідки про включення до
ЄДРПОУ (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);
належним чином засвідчені погодження відповідними селищною та сільськими
радами, та територіальними органом Мінприроди і Держгірпромнагляду, МОЗ (на
видобування природних лікувальних ресурсів);
інформація про фінансово-економічні можливості заявника, які дають змогу
проводити видобування корисних копалин, а саме:
-

3





























довідка заявника про наявність коштів, у тому числі запозичених;
довідки установ банків про розрахункові рахунки;
засвідчені заявником копії балансу та фінансового звіту за минулий або поточний рік
за формою 1 і 2;
довідка про наявність порушеної згідно із законодавством процедури банкрутства або
ліквідації;
довідка про наявність податкового боргу та його розмір;
пояснювальна записка з характеристикою об'єкта, стану його геологічного вивчення,
методу розробки та обґрунтування необхідності використання надр;
техніко-економічні показники роботи підприємства за останні два роки (крім
новостворених);
програма робіт з розробки ділянки надр, ефективність використання та очікувані
техніко-економічні показники експлуатації запасів (обсяг капітальних вкладень, річна
потужність з видобутку корисної копалини та готової продукції, собівартість сировини
та готової продукції, відпускна ціна готової продукції, рентабельність, джерела
фінансування) у двох примірниках;
для підприємств, які розпочинають розробку родовища, - програма робіт з введення
родовища в експлуатацію із зазначенням окремих етапів їх проведення, строку
виконання та джерел фінансування до виходу підприємства на проектну потужність;
каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1
секунда) із зазначенням її площі (для родовищ підземних вод - координати
свердловин);
залишкові запаси корисної копалини на початок поточного року за даними державного
балансу запасів;
результати хімічного та бактеріологічного аналізу води строком давності не більш як
шість місяців (для родовищ підземних вод;
технологічна схема розробки родовища та проект зон санітарної охорони (для родовищ
підземних вод);
протоколи Державної комісії по запасах (Української територіальної комісії по запасах
корисних копалин, центральної комісії по запасах корисних копалин) про
затвердження (апробацію) запасів у повному обсязі (копії завірені заявником);
висновок Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та
курортології, технологічна схема розливу води МОЗ (для родовищ мінеральних вод);
проект угоди про умови користування надрами у двох примірниках.
графічні матеріали:



оглядова карта (масштаб 1:200000);



ситуаційний план з нанесеними межами площі видобування та географічними
координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає
змогу перевірити правильність визначення координат);



план підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі з нанесеними
межами категорій A, B, C1 і C2, межами земельного та гірничого відводів (за
наявності), контуром ліцензійної площі з географічними координатами кутових точок
ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда), а також з лініями геологічних розрізів;



гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод);



характерні геологічні розрізи з межами категорій запасів та умовними позначками
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додаються:
-

у разі проведення геологічного вивчення за власні кошти:

а) копія дозволу на геологічне вивчення надр (за наявності)
б)копії фінансових звітів підприємства (філій) за роки проведення геологорозвідувальних
робіт
в) довідка за підписом керівника та головного бухгалтера про загальну вартість
геологорозвідувальних робіт, проведених на родовищі за власні кошти;
у разі використання природних ресурсів лікувально-профілактичними та санаторнокурортними закладами:
а) довідка (видана МОЗ для лікувальних закладів загальнодержавного значення та
районною держадміністрацією для лікувальних закладів місцевого значення) про те, що
лікувальний заклад є діючим та спеціалізується на використанні природних ресурсів
виключно з лікувальною метою;
б) перелік структурних підрозділів (філій, представництв тощо), які надають лікувальні
послуги з використанням лікувальних природних ресурсів родовища, що надається у
користування.
Підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства додатково подають:
- копію інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції із зазначенням
реєстраційного номера (за наявності);
- бізнес-план робіт з відповідного виду надрокористування з визначенням обсягу
інвестицій, у тому числі іноземних.
1.3. Будівництво та експлуатація підземних споруд, не
пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі
для
захоронення
шкідливих
речовин
і
відходів
виробництва,
скидання
стічних
і
супутніх
вод,
будівництво споруд для підземного зберігання нафти і
газу відповідно до рішення Кабінету Міністрів України
належним чином засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію;
належним чином засвідчені копії установчих документів і довідки про включення до
ЄДРПОУ (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);
належним чином засвідчені погодження відповідними селищною та сільськими
радами, та територіальними органом Мінприроди і Держгірпромнагляду, Мінпаливенерго.
інформація про фінансово-економічні можливості заявника, які дають змогу
проводити відповідні роботи, а саме:

довідка заявника про наявність коштів, у тому числі запозичених;

довідки установ банків про розрахункові рахунки;

засвідчені заявником копії балансу та фінансового звіту за минулий або поточний рік
за формою 1 і 2;

довідка про наявність порушеної згідно із законодавством процедури банкрутства або
ліквідації;

довідка про наявність податкового боргу та його розмір;

пояснювальна записка з характеристикою об'єкта та обґрунтуванням необхідності
використання надр (у разі планування комерційного використання надр);

робочий (технічний) проект;
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програма робіт з будівництва або експлуатації підземних споруд з технікоекономічними показниками роботи підприємства на наступні два роки та зазначенням
джерел фінансування у двох примірниках;
каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1
секунда) та її площа;
проект договору про умови користування надрами.






-

графічні матеріали:

оглядова карта (масштаб більш як 1:200000);

ситуаційний план з нанесеними межами площі ділянки надр та географічними
координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає
змогу перевірити правильність визначення координат.
Створення геологічних територій та об'єктів у частині їх геологічного вивчення
та збереження, що мають важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче
значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи,
лікувальні та оздоровчі заклади)
належним чином засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію;
належним чином засвідчені копії установчих документів і довідки про включення до
ЄДРПОУ (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);
належним чином засвідчені погодження відповідними селищною та сільськими
радами, та територіальними органом Мінприроди і Держгірпромнагляду, МОЗ (на
геологічне вивчення природних лікувальних ресурсів);
інформація про фінансово-економічні можливості заявника, які дають змогу
проводити відповідні роботи, а саме:

довідка заявника про наявність коштів, у тому числі запозичених;

довідки установ банків про розрахункові рахунки;

засвідчені заявником копії балансу та фінансового звіту за минулий або поточний рік
за формою 1 і 2;

довідка про наявність порушеної згідно із законодавством процедури банкрутства або
ліквідації;

довідка про наявність податкового боргу та його розмір;

пояснювальна записка з характеристикою об'єкта та зазначенням мети використання
надр, перспективний план розвитку геологічної території (об'єкта) із зазначенням
джерел фінансування, програма облаштування території та охорони довкілля;

висновок Інституту геологічних наук Національної академії наук про можливість
використання об'єкта з науковою та культурною метою (для територій та об'єктів, які
мають важливе наукове і культурне значення);

каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1
секунда) із зазначенням її площі, проект договору про умови користування надрами.





графічні матеріали:
оглядова карта (масштаб більш як 1 200000);
ситуаційний план з нанесеними межами площі ділянки надр та географічними
координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає
змогу перевірити правильність визначення координат.
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2. ДЛЯ ПОГОДЖЕННЯ ГІРНИЧОГО ВІДВОДУ:
Для одержання погодження гірничого відводу підприємство чи громадянин залежно
від виду родовища корисних копалин подає заявку, яка включає в себе:

заяву, в якій зазначаються найменування підприємства чи відомості про громадянина,
що мають намір одержати гірничий відвід, місцезнаходження гірничого відводу;

копію спеціального дозволу на користування ділянкою надр;

копію протоколу про затвердження проекту розробки родовища;

витяг з протоколу засідання ДКЗ щодо оцінки запасів корисних копалин, їх кількості
по об'єктах;

висновок науково-дослідної організації стосовно технічної неможливості
знешкодження та утилізації шкідливих речовин, відходів виробництва та стічних вод, а
також сумісності шкідливих речовин, відходів виробництва або стічних вод з
породами, що їх містять, та пластовими водами горизонтів, де планується їх поховання
або скидання; стосовно придатності відпрацьованих гірничих виробок для
використання в цілях, передбачених проектом;

документ про згоду землевласника або землекористувача з рішенням про надання
гірничого відводу;

документ, що засвідчує погодження відповідною радою народних депутатів клопотань
про надання надр у користування у випадках, передбачених Кодексом України про
надра.

3. Вищевказані документи за дорученням голови районної ради подаються на розгляд
постійно діючої комісії з питань земельних відносин, екології і сільського господарства
/М. Пищик/.

4. Комісія розглядає подані матеріали та готує проект рішення чергової сесії районної
ради.

5. З метою більш детального вивчення питання комісія може залучати до його
розгляду заявників, представників сільських, селищних, міських рад, спеціалістів
профільних управлінь, відділів, керівників відділів та управлінь райдержадміністрацій та
інших зацікавлених осіб.

6. Рішення районної ради про погодження клопотань щодо отримання дозволів на
користування ділянкою надр діють протягом 2-ох років.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
З метою ефективного використання корисних копалин органам місцевого
самоврядування проводити громадське обговорення проекту рішення погодження надання
надр в користування.
Це положення набирає чинності з моменту його затвердження на сесії районної
ради.

Керівник секретаріату районної ради

Анна Торкало

