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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
від 9 лютого 2022 року № 113/6 

 

Про лист Міндовкілля щодо планованої 

діяльності ТОВ «Біляївський 

збагачувальний комбінат» 

 

У Комітеті з питань екологічної політики та природокористування за 

дорученням Голови Верховної Ради України розглянуто лист Міндовкілля № 25/5-

21/26960-21 від 17.12.2021 та інші матеріали щодо планованої діяльності ТОВ 

«Біляївський збагачувальний комбінат» (далі – ТОВ «БЗК»). 

Зазначене питання було порушене за рішенням та зверненням депутатів 

Вільнянської міської ради Запорізької області щодо діяльності ТОВ «БЗК». 

Зокрема у зверненні йдеться про незаконні вилучення земельних ділянок у 

землевласників, отримання (переоформлення) спеціального дозволу на 

користування надрами № 4064 від 18.10.2006, гірничого відводу, висновку з оцінки 

впливу на довкілля, зміну цільового призначення земельних ділянок і передачу їх 

в оренду ТОВ «БЗК» для розміщення кар’єру.  

За зверненням Комітету до Міндовкілля, Мінагрополітики та 

Держгеокадастру зазначене питання було розглянуто цими центральними 

органами виконавчої влади, а також за дорученням Міндовкілля – 

Держгеонадрами. 

За інформацією Міндовкілля з урахуванням статті 9 Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля» ТОВ «БЗК» було видано висновок з оцінки впливу на 

довкілля планованої діяльності «Розробка Східної ділянки Біляївського родовища 

первинних каолінів будівництво гірничо-збагачувального комплексу 

продуктивністю 100 тис. м3 /рік, зміна цільового призначення земельних ділянок 

площею близько 95 га» № 7-03/12-20192212919/1 від 07.06.2019. Відповідно до 

частини другої статті 12 України «Про оцінку впливу на довкілля» порушення 

процедури здійснення оцінки впливу на довкілля, безпідставне та необґрунтоване 

неврахування чи неналежне врахування результатів участі громадськості, інші 

порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля є підставами для 

скасування висновку з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження 
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планованої діяльності в судовому порядку. Перевірка законності зазначеного 

висновку стала предметом розгляду судової справи № 280/3315/19. Постановою 

Третього апеляційного адміністративного суду у справі № 280/3315/19 від 

05.02.2020 залишено без змін рішення Запорізького окружного адміністративного 

суду від 29.10.2019, яким обґрунтовано законність зазначеного висновку з оцінки 

впливу на довкілля. Постановою Касаційного адміністративного суду від 

02.11.2021 у справі № 280/3315/19 касаційну скаргу задоволено частково: рішення 

Запорізького окружного адміністративного суду від 29.10.2019 та постанову 

Третього апеляційного адміністративного суду від 05.02.2020 скасувати, а справу 

направити на новий судовий розгляд до суду першої інстанції. Крім того, на 

розгляді в Окружному адміністративному суді м. Києва перебувають справи  

№ 280/4454/19 за позовом Р. В. Кононенка та № 621/6086/19 за позовом  

Д. В. Буркота про визнання протиправним та скасування висновку з оцінки впливу 

на довкілля. Враховуючи викладене, Міндовкілля готове вжити заходів реагування 

у випадку прийняття відповідних судових рішень. 

За інформацією Мінагрополітики згідно з пунктом 1 та підпунктом 1 пункту 

3 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

14.01.2015 № 15, Держгеокадастр є центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через 

Міністра аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у 

сфері національної інфраструктури геопросторових даних, земельних відносин, 

землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру. Одним з основних завдань 

Держгеокадастру є реалізація державної політики, зокрема, у сфері державного 

контролю за використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, 

родючості ґрунтів. 

За інформацією Держгеокадастру на підставі наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Запорізькій області від 17.10.2019 № 889-ДК зазначеним 

Головним управлінням проведено перевірку дотримання вимог законодавства в 

частині правомірності видання головою Вільнянської районної державної 

адміністрації розпорядження від 01.03.2019 № 69 «Про викуп земельних ділянок, 

які перебувають у власності фізичних осіб, для суспільних потреб, з метою 

подальшого надання цих земельних ділянок в оренду ТОВ «БЗК» із зміною 

цільового призначення для розміщення та будівництва кар’єру по видобуванню 

корисних копалин (каоліну), його збагачення та переробки», розпоряджень  

від 07.08.2019 № 273, № 274, № 275, № 276, № 277 і № 278, від 08.08.2019 № 279, 

№ 280 і № 281, від 29.08.2019 № 306 «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «БЗК» із зміною цільового 

призначення», розпорядження від 21.08.2019 № 296 «Про погодження ТОВ «БЗК» 

технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок». За результатами перевірки Головним управлінням Держгеокадастру у 

Запорізькій області складено акт перевірки дотримання вимог земельного 

законодавства від 28.11.2019 № 889/0/92-19-ДК/1542/АП/09/01/-19, згідно з яким 

порушень земельного законодавства не встановлено. За інформацією цього 

Головного управління, відповідно до агрохімічних паспортів полів, які розроблено 
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Запорізькою філією ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» у 2019 році, в межах 

земельних ділянок, які перебувають в оренді ТОВ «БЗК», наявні такі агрогрупи 

ґрунтів: 65е, 66е та 68е. Згідно з наказом Держкомзему від 06.10.2003 № 245 «Про 

затвердження переліку особливо цінних груп ґрунтів», зареєстрованим у Мін’юсті 

28.10.2003 за № 979/8300, ґрунти (шифри агрогруп – 65е, 66е, 68е, 134е, 143 та 209е) 

не належать до особливо цінних. 

За інформацією Держгеонадр спеціальний дозвіл на користування надрами 

№ 3362 від 27.07.2003 для видобування каоліну первинного Біляївського родовища 

(Східна ділянка), розташованого у Запорізькій області було надано ЗАТ 

«Енергосоюз» за погодженням із Запорізькою обласною радою, Держуправлінням 

екоресурсів у Запорізькій області і Держнаглядохоронпраці. Переоформлення 

спеціального дозволу на ТОВ «БЗК» за № 4064 від 18.10.2006 було здійснено згідно 

із законодавством, яке діяло на той час. У 2011 році дію дозволу продовжено до 

18.10.2026 за погодженням Мінприроди. ТОВ «БЗК» провело повторну експертизу 

і оцінку запасів корисних копалин, у зв’язку з чим у 2019 р. до спеціального дозволу 

на користування надрами внесено відповідні зміни. За результатами планової 

перевірки ТОВ «БЗК» у 2021 р. виявлено порушення нормативно-правових актів, 

на усунення яких ТОВ «БЗК» надано припис, а в подальшому зупинено дію 

спеціального дозволу на користування надрами. За інформацією Держгеонадр 

станом на 14.12.2021 ТОВ «БЗК» усунуло всі причини зупинки дії спеціального 

дозволу на користування надрами № 4064 від 18.10.2006. 

 

Зважаючи на викладене,  Комітет    в и р і ш и в: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Доручити голові підкомітету з питань охорони і раціонального 

використання надр, народному депутату України Якименку П.В. та голові 

підкомітету з питань лісових ресурсів, об’єктів тваринного та рослинного світу, 

природних ландшафтів та об‘єктів природно-заповідного фонду, народному 

депутату України Овчинниковій Ю.Ю. підготувати протягом місяця висновки та 

рекомендації для заінтересованих центральних органів виконавчої влади щодо 

впливу діяльності ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат» з видобування 

корисних копалин на навколишнє природне середовище та загроз для довкілля, 

життя та здоров’я населення, рослинного і тваринного світу.  

 

 

Голова Комітету О. БОНДАРЕНКО 

 


