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№

Державна служба геології та
надр України

на№

Про обов’язковість державної
екологічної експертизи

0023091

Відповідно до статті 2 Кодексу України про надра (далі - Кодекс)
завданням Кодексу є регулювання гірничих відносин, зокрема з метою
гарантування при користуванні надрами безпеки людей, майна та
навколишнього природного середовища.
Частиною другою статті 24 встановлено зобов’язання користувачів надр
забезпечувати безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища
та виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені
законодавством України.
Відповідно до абзаців шостого та дев’ятого частини першої статті 5
Закону України «Про нафту і газ» (далі - Закон) державна політика в
нафтогазовій галузі базується на принципах безпеки експлуатації та
забезпечення екологічно безпечного функціонування об'єктів нафтогазової
галузі.
Виходячи із положень абзацу третього частини другої статті 20 Закону на
власника спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами
покладено зобов’язання додержуватися вимог законодавства України, чинних
стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням
нафтогазоносними надрами.
Так, згідно із статтею 37 Закону користувачі надр зобов’язані
забезпечувати безумовне виконання встановлених стандартів, норм і правил
щодо забезпечення раціонального використання нафтогазоносних надр під час
розробки родовищ, а також вимог законодавства з питань охорони довкілля.
Окрім того, частиною першою статті 45 цього Закону встановлено, що
суб'єкти господарської діяльності незалежно від форми власності, які
здійснюють
користування
нафтогазоносними
надрами,
видобуток,
транспортування, зберігання, переробку та реалізацію нафти, газу та продуктів
їх переробки, повинні додержуватися вимог законодавства про охорону
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довкілля, нести відповідальність за його порушення і здійснювати технічні,
організаційні заходи, спрямовані на зменшення шкідливого впливу на нього.
Слід зазначити, що статтею 26 зазначеного Закону, встановлено, що дія
спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами може бути
тимчасово зупинена центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального
використання надр, безпосередньо або за поданням органів державного
гірничо-технічного, екологічного і санітарного контролю та органів місцевого
самоврядування, зокрема, у разі неодноразового порушення вимог
законодавства щодо охорони довкілля і раціонального використання
нафтогазоносних надр.
Виходячи із зазначеного, слід вказати, що відповідно до частини третьої
статті 13 Закону України «Про екологічну експертизу» здійснення державної
екологічної експертизи є обов’язковим для видів діяльності та об’єктів, що
становлять підвищену екологічну небезпеку.
Видобування корисних копалин, за винятком корисних копалин
місцевого значення, які видобуваються землевласниками і землекористувачами
в межах наданих їм земельних ділянок для господарських і побутових потреб
належить до виду діяльності, що становить підвищену екологічну небезпеку
відповідно до пункту 6 Переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять
підвищену екологічну небезпеку, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 808.
Водночас статтею 51 Кодексу встановлено, що розробка родовиттт
твердих, рідких і газоподібних корисних копалин та переробка мінеральної
сировини провадяться, зокрема, згідно із затвердженими проектами робіт.
Окрім того, слід вказати, що матеріали оцінки впливу на навколишнє
природне середовище є розділом проектної документації.
Зазначені матеріали проходять обов’язкову державну екологічну
експертизу відповідно до статті 13 Закону України «Про екологічну
експертизу».
Узагальнюючи вказане, керуючись законодавчо закріпленими вимогами
та враховуючи положення частини третьої статті 39 Закону України «Про
екологічну експертизу», якою визначено, що реалізація проектів і програм чи
діяльності без позитивних висновків державної екологічної експертизи
забороняється, вважаємо обов’язковим проведення саме державної екологічної
експертизи при видобуванні корисних копалин, яке, в свою чергу, провадиться
відповідно до затверджених в установленому порядку проектів робіт.
Слід зазначити, що відповідно до частини першої статті 13 Закону
України «Про екологічну експертизу» державна екологічна експертиза
організовується
і
проводиться
еколого-експертними
підрозділами,
спеціалізованими установами, організаціями обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної
Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з
питань охорони навколишнього природного середовища, із залученням інших
органів виконавчої влади.
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Звертаємо увагу Держгеонадр, що відповідно до пункту 27 Порядку
надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від ЗО травня 2011 року N 615, для
геологічного вивчення, геологічного вивчення з дослідно-промисловою
розробкою та видобування корисних копалин продовжується строк дії дозволів
за умови надання позитивного висновку спеціалізованим державним
геологічним підприємством, установою, організацією, що належать до сфери
управління Держгеонадр, за результатами проведення державної експертизи
звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних
матеріалів.
Разом з тим абзацом вісімнадцятим пункту 7 Положення про проведення
державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а
також інших геологічних матеріалів, затвердженого наказом Міністерства
екології та природних ресурсів України від 11 березня 2013 року № 95,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 березня 2013 року
за № 513/23045, аналіз виконання заходів з охорони навколишнього природного
середовища та охорони надр належить до геологічної експертизи.
Отже, при проведенні державної геологічної експертизи необхідно
здійснювати перевірку наявності позитивного висновку державної екологічної
експертизи у суб’єкта господарювання (із зазначенням цієї інформації в
експертних висновках).
Крім того, нагадуємо, що відповідно до пункту 4 частини першої
статті 26 Кодексу визначено, що користування надрами із застосуванням
методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до
забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків
для здоров'я населення, є підставою для припинення права користування
надрами.
Просимо довести зазначену інформацію до відома надрокористувачів,
про що поінформувати Мінприроди.
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