
Народному депутату України
Сергію ДЕМЧЕНКУ

Про діяльність ТОВ «Атомні 
енергетичні системи України»

Шановний Сергію Олексійовичу!

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України за результатом 
розгляду Вашого звернення стосовно проведення перевірки та позбавлення              
ТОВ «Атомні енергетичні системи України» спеціального дозволу на розробку 
родовища інформує. 

Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження 
органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб під час здійснення 
державного нагляду (контролю) визначає Закон України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон), 
відповідно до якого розрізняють планові та позапланові заходи державного 
нагляду (контролю).

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону планові заходи здійснюються 
відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду 
(контролю) не пізніше 1 грудня року, що передує плановому. Внесення змін до 
річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) не допускається, 
крім випадків зміни найменування суб’єкта господарювання та виправлення 
технічних помилок.

Планову перевірку діяльності ТОВ «Атомні енергетичні системи України», 
якому надано спеціальний дозвіл на користування надрами від 27.05.2019 № 5001, 
не внесено до Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) 
Державною службою геології та надр України на 2021 рік, затвердженого наказом 
Держгеонадр від 20.11.2020 № 528 та розміщеного на її офіційному вебсайті 
(www.geo.gov.ua). 

Вичерпний перелік підстав для проведення позапланових заходів державного 
нагляду (контролю) визначено статтею 6 Закону.
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Ураховуючи наведене вище, на цей час відсутні правові підстави для 
проведення планових або позапланових заходів державного нагляду (контролю) в 
установленому порядку.

Відповідно до пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на 
користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                      
від 30.05.2011 № 615 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
19.02.2020 № 124), право користування надрами припиняється з підстав та у 
порядку, передбачених Кодексом України про надра, Законом України «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності».   

Згідно з пунктом 7 статті 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності» дозвільний орган анулює документ дозвільного 
характеру з таких підстав:

звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа 
дозвільного характеру;

наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної 
особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації, якщо інше 
не встановлено законом;

наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань відомостей про 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:

1) встановлення факту надання в заяві про видачу документа дозвільного 
характеру та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

2) 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.

Законом можуть передбачатися інші підстави для анулювання документа 
дозвільного характеру.

Анулювання документа дозвільного характеру з підстав, не передбачених 
законом, забороняється.

Відповідно до статті 26 Кодексу України про надра право користування 
надрами припиняється у разі:

1) якщо відпала потреба у користуванні надрами;
2) закінчення встановленого строку користування надрами;
3) припинення діяльності користувачів надр, яким їх було надано у 

користування;
4) 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;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15


3

5) використання надр не для тієї мети, для якої їх було надано, порушення 
інших вимог, передбачених спеціальним дозволом на користування ділянкою 
надр;

6) 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;

7) вилучення у встановленому законодавством порядку наданої у 
користування ділянки надр.

Відповідно до листа Державної служби геології та надр України від 
26.10.2021 № 18759/01/02-21 Держгеонадра не володіє отриманою в належний, 
встановлений законодавством, спосіб інформацією про невиконання ТОВ «Атомні 
енергетичні системи України» особливих умов, передбачених спеціальним 
дозволом на користування надрами від 27.05.2019 № 5001.

Крім того, зазначаємо, що спеціальний дозвіл на користування надрами               
від 27.05.2019 № 5001 діє до 05.11.2021.

Абзацом другим статті 19 Конституції України визначено, 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.

З огляду на викладене повідомляємо, що на цей час відсутні правові підстави 
для розгляду питання щодо подальшої дії спеціального дозволу на користування 
надрами від 27.05.2019 № 5001, наданого ТОВ «Атомні енергетичні системи 
України» з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової 
розробки уранових руд Сурської площі, розташованої у Дніпропетровській 
області.

Окремо зазначаємо, що процедура з оцінки впливу на довкілля здійснюється 
відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – 
Закон України) з дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища, з урахуванням стану довкілля в місці, де планується 
провадити плановану діяльність, екологічних ризиків і прогнозів, перспектив 
соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу 
(прямого та опосередкованого) на довкілля, у тому числі з урахуванням впливу 
наявних об’єктів, планованої діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення 
про провадження планованої діяльності або розглядається питання про прийняття 
таких рішень, згідно з частиною другою статті 2 Закону України. 

Законом України встановлено певний порядок та умови, які створені та 
розроблені для проходження суб’єктами господарювання процедури проведення 
оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до вимог Закону України міністерством видано ТОВ «Атомні 
енергетичні системи України» лист-відмову у видачі висновку з оцінки впливу на 
довкілля від 27.10.2021 № 25/5-21/22779-21 щодо планованої діяльності 
«Підприємство з відпрацювання Сурської площі (Сурського родовища) уранових 
руд способом підземного свердловинного вилуговування, а саме – видобування 
корисної копалини» (копія додається).

Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України забороняється 
розпочинати провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і 
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третьою цієї статті, без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про 
провадження планованої діяльності.

Окремо надаємо позицію Державної служби геології та надр України з 
порушених у Вашому зверненні питань, що надійшла листом від 26.10.2021                
№ 18759/01/02-21 (копія додається).

Дякуємо за небайдужість до збереження довкілля!

Додатки: 1. Копія листа-відмови на 4 арк.в 1 прим.
2. Копія листа Держгеонадр на 3 арк. в 1 прим.

З повагою 

Міністр                                                                     Роман АБРАМОВСЬКИЙ

Романенко Юлія
206 31 50
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