
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від "03" березня 2021 р. № 70/1 

 

Щодо доопрацьованого законопроекту про  

внесення змін до деяких законодавчих актів  

України щодо підтримки розвитку вітчизняних  

галузей надрокористування (реєстр. № 4187) 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування розглянув 

доопрацьований законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування 

(реєстр. № 4187) і відзначає. 

Законопроект підготовлений Комітетом на повторне перше читання на 

виконання Постанови Верховної Ради України від 03.02.2021 № 1184-IX для його 

подання у строк, визначений частиною 1 статті 115 Регламенту Верховної Ради 

України. 

Законопроект розроблений з метою створення прозорої, простої та 

зрозумілої системи користування надрами, зменшення надмірного державного 

впливу на галузь, підвищення конкуренції та легалізація відносин у сфері 

користування надрами. 

У строк, передбачений частиною 1 статті 109 Регламенту Верховної Ради 

України до законопроекту надійшли пропозиції народних депутатів України 

Марусяка О.Р. і Торохтія Б.Г. 

У доопрацьованій редакції законопроекту, підготовленій до повторного 

першого читання, частково враховані зауваження і пропозиції народних депутатів 

України, Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, 

Національного агентства з питань запобігання корупції, Головного науково-

експертного управління, центральних органів виконавчої влади, суб'єктів 

господарювання та неурядових міжнародних організацій. 

Текст законопроекту було опрацьовано і 02.03.2021 схвалено підкомітетом 

з питань охорони і раціонального використання надр. При цьому назву 

законопроекту запропоновано викласти у такій редакції "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері 

користування надрами". 
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Під час обговорення на засіданні Комітету було розглянуто та підтримано 

такі додаткові пропозиції до його тексту: 

1. Народний депутат України Василенко Л.В. запропонувала доповнити 

статтю 26 Кодексу України про надра в редакції законопроекту новим абзацом 

такого змісту: 

"Порядок та підстави припинення права користування нафтогазоносними 

надрами (анулювання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними 

надрами) визначаються Законом України "Про нафту і газ". 

2. Народний депутат України Торохтій Б.Г. та голова підкомітету з питань 

охорони і раціонального використання надр, народний депутат України  

Якименко П.В. запропонували:  

а) у статті 161 Кодексу України про надра в редакції законопроекту 2 абзаци 

"У разі надання або продовження строку дії спеціального дозволу на 

користування надрами, такий дозвіл вважається дійсним після сплати збору 

передбаченого статтями 34 та 39 цього Кодексу та підписання угоди про умови 

користування надрами.  

У разі несплати збору у повному обсязі за надання, продовження стоку дії 

спеціального дозволу протягом 30 робочих днів з дати надіслання 

рекомендованого повідомлення про розмір такого збору за надання, продовження 

строку дії дозволу (крім випадків передбачених цим Кодексом та Законом України 

«Про нафту і газ») на адресу заявника, що вказана в заяві, зазначене рішення 

скасовується." 

замінити на 4 абзаци такого змісту: 

"У разі надання спеціального дозволу на користування надрами такий дозвіл 

вважається дійсним після сплати заявником збору передбаченого статтями 34 та 

39 цього Кодексу та підписання угоди про умови користування надрами і підлягає 

опублікуванню протягом 10 робочих днів на офіційному веб-сайті центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного 

вивчення та раціонального використання надр або Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим. 

У випадку продовження стоку дії, внесення змін, переоформлення 

спеціального дозволу на користування надрами такий дозвіл вважається дійсним 

після підписання угоди про умови користування надрами і підлягає 

опублікуванню протягом 10 робочих днів на офіційному веб-сайті центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного 

вивчення та раціонального використання надр або Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим. 

Видача паперового бланку спеціального дозволу на користування надрами 

не є обов’язковою та здійснюється виключно на вимогу надрокористувача, 

протягом 10 робочих днів з дня подання у довільній формі відповідного запиту 

щодо отримання паперового бланку спеціального дозволу на користування 

надрами до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 
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у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр або Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим.  

У разі несплати збору у повному обсязі за надання спеціального дозволу 

протягом 30 робочих днів з дати надіслання рекомендованого повідомлення про 

розмір такого збору на адресу заявника, що вказана в заяві, заявник щодо якого 

прийнято рішення про надання дозволу, втрачає право на його отримання, а 

зазначене рішення скасовується."; 

б) у статті 28 Кодексу України про надра в редакції законопроекту: 

частину третю викласти у такій редакції: 

"За надання спеціальних дозволів на користування надрами справляється 

відповідний збір.". 

Після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту: 

"За продовження спеціальних дозволів на користування надрами збір не 

справляється.". 

Частину четверту вважати частиною п’ятою відповідно; 

в) назву та частину першу статті 34 Кодексу України про надра в редакції 

викласти у такій редакції: 

"Стаття 34. Плата (збір) за видачу спеціальних дозволів 

Розмір плати за надання спеціальних дозволів на користування надрами 

визначається за результатами електронного аукціону. У разі надання дозволу без 

проведення електронного аукціону справляється збір, який розраховується 

виходячи з початкової ціни продажу такого дозволу на електронному аукціоні." 

При цьому з тексту статті виключити такі 3 абзаци: 

"У випадку продовження строку дії спеціального дозволу на користування 

надрами власник такого спеціального дозволу сплачує збір, крім випадків 

передбачених Законом України «Про нафту і газ» та продовження дії спеціальних 

дозволів на користування надрами вугледобувними підприємствам, які отримують 

державну підтримку  з державного бюджету. 

Розмір збору за продовження спеціальних дозволів на видобування 

корисних копалин становить 20% від початкової ціни продажу такого 

спеціального дозволу на аукціоні.  

Розмір збору за продовження спеціального дозволу на будівництво та 

експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, 

у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і 

матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання 

стічних вод, експлуатації підземних споруд, пов’язаної із запобіганням 

підтопленню навколишнього природного середовища внаслідок закриття шахт 

становить 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян." 

3. Народний депутат України Василенко Л.В. запропонувала доповнити 

статтю 57 Кодексу України про надра в редакції законопроекту новим абзацом 

такого змісту: 
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"Порядок та підстави обмеження, тимчасової заборони (зупинення, в тому 

числі шляхом зупинення дії спеціального дозволу) користування 

нафтогазоносними надрами визначаються Законом України "Про нафту і газ". 

Під час обговорення на засіданні Комітету було розглянуто та не підтримано 

пропозицію народного депутат України Василенко Л.В. про зміни до статті 41 

Закону України "Про нафту і газ". 

 

Враховуючи результати обговорення доопрацьованої редакції 

законопроекту, Комітет         в и р і ш и в: 

1. Підтримати пропозицію народного депутата України Василенко Л.В. 

щодо доповнення статті 26 Кодексу України про надра в редакції законопроекту, 

викладену у мотивувальній частині цього рішення. 

2. Підтримати пропозицію народного депутата України Торохтія Б.Г. та 

голови підкомітету з питань охорони і раціонального використання надр, 

народного депутата України Якименка П.В. щодо змін у статтях 161, 28, у назві та 

тексті статті 34 Кодексу України про надра в редакції законопроекту, викладених 

у мотивувальній частині цього рішення. 

3. Підтримати пропозицію народного депутата України Василенко Л.В. 

щодо доповнення статті 57 Кодексу України про надра в редакції законопроекту, 

викладену у мотивувальній частині цього рішення. 

4. Затвердити у новій редакції підготовлений Комітетом на повторне перше 

читання законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування, врахувавши 

проголосовані поправки та виклавши його назву у такій редакції "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у 

сфері користування надрами". 

5. Визначити доповідачем при розгляді законопроекту на пленарному 

засіданні Верховної Ради України голову підкомітету з питань охорони і 

раціонального використання надр, народного депутата України Якименка Павла 

Віталійовича. 

 

 

 

Голова Комітету О. БОНДАРЕНКО 
 

 


