
 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від "23" лютого 2022 р. № 115/2 

 

Щодо законопроекту про внесення змін до  

деяких законодавчих актів України щодо  

стимулювання розвитку ресурсної бази  

низьковуглецевої енергетики (реєстр. № 5390)  

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування відповідно 

до предметів відання розглянув законопроект про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку ресурсної бази 

низьковуглецевої енергетики (реєстр. № 5390), внесений народними депутатами 

України Семінським О.В., Горобцем О.С., Котом А.Б. та іншими народними 

депутатами України, і відзначає. 

Метою законопроекту визначено стимулювання розвитку ресурсної бази 

для низьковуглецевої енергетики, удосконалення нормативно-правового 

регулювання питань, пов’язаних з укладенням та виконанням угод про розподіл 

продукції, в тому числі щодо повного циклу пошуку, видобутку та переробки 

корисних копалин. 

Фактично законопроектом пропонуються зміни до Кодексу України про 

надра, Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", які є первинними 

законодавчими актами за предметами відання Комітету, а також Закону України 

"Про угоди про розподіл продукції", Закону України "Про державно-приватне 

партнерство", Закону України "Про нафту і газ" з питань предметів відання 

Комітету та стосуються надрокористування. 

Законопроект не включений до Плану законопроектної роботи Верховної 

Ради України на 2022 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України 

15.02.2022. 

До запропонованого законопроекту можна висловити ряд зауважень.  

Розвиток низьковуглецевої енергетики, декарбонізація енергетичного 

сектору як складова забезпечення поступового переходу до низьковуглецевого 

розвитку є складовою удосконалення державної політики у сфері зміни клімату 

для досягнення сталого розвитку держави, що є метою Концепції реалізації 

державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, схваленої 
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розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 932-р. Проте 

законопроект фактично не містить пропозицій щодо питань декарбонізації 

енергетичного сектору України, зменшення вуглецеємності української економіки 

та розвитку ресурсної бази низьковуглецевої енергетики, а і спрямований, 

зокрема, на внесення змін до процедури укладення угод про розподіл продукції, 

що свідчить про невідповідність назви і змісту законопроекту. 

З питань удосконалення законодавства про надрокористування Кабінетом 

Міністрів України завершується розроблення нової редакції Кодексу України про 

надра. Крім того у Комітеті завершується підготовка до другого читання 

законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення законодавства у сфері користування надрами (реєстр. № 4187), 

який спрямований на системні зміни надрокористування в Україні, створення 

прозорої та зрозумілої системи користування надрами, зменшення надмірного 

державного впливу на галузь, підвищення конкуренції та легалізація відносин у 

сфері користування надрами. Тому положення законопроекту (реєстр. № 5390) 

було б доцільно привести у відповідність до положень законопроекту (реєстр.  

№ 4187) після його прийняття Верховною Радою України. 

Також запропоновані законопроектом (реєстр. № 5390) зміни частково 

повторюють положення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо стимулювання розвитку нафтогазовидобувної галузі (реєстр. № 4344), 

але мають менш системний характер, не охоплюють всього комплексу 

проблемних питань застосування угод про розподіл продукції та збільшення 

прозорості їх укладання. 

Запропоновані поданим законопроектом зміни до Закону України "Про 

оцінку впливу на довкілля", зокрема щодо виключення максимального терміну 

громадського обговорення планованої діяльності після подання звіту з оцінки 

впливу на довкілля може негативно відобразитись на реалізації права суб’єкта 

господарювання займатися планованою діяльністю, оскільки може створювати 

умови для маніпуляцій та затягування строків проведення процедури оцінки 

впливу на довкілля. За висновком Міндовкілля законом повинні бути встановлені 

чіткі мінімальні та максимальні терміни громадського обговорення, недоцільним 

є зменшення терміну підготовки висновку з оцінки впливу на довкілля до 10 

робочих днів, оскільки це унеможливить реалізацію статті 10 Закону України "Про 

оцінку впливу на довкілля", що передбачає створення експертних комісій та 

залучення експертів до розгляду матеріалів. 

Запропоновані внесення змін до статті 9 та статті 17 Закону України "Про 

угоди про розподіл продукції" суперечить вимогам Закону України "Про оцінку 

впливу на довкілля", згідно з яким здійснюється процедура з оцінки впливу на 

довкілля, а не відповідно до укладеної угоди про розподіл продукції. Відповідно 

до частини першої статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" 

здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень 

про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою 

статті 3 зазначеного Закону. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на 

довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. 
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Прийняття законопроекту може призвести до зміни показників бюджету. 

Відповідно до вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України та 

частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України такий законопроект 

потребує надання фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні 

розрахунки, а також впливу запропонованих змін на показники бюджету. 

Наявність зазначеного обґрунтування є підставою для остаточних висновків щодо 

прийняття законопроекту. До законопроекту не надано такого обґрунтування. 

Крім того у законопроекті порушено вимоги нормопроектувальної техніки 

у частині внесення на початку змін до кодексів, а потім до законів, що ускладнює 

визначення основних питань, які регулюються законопроектом, і потребує 

юридичного доопрацювання. 

За висновком Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу 

законопроект (реєстр. № 5390) не відповідає праву Європейського Союзу. 

Комітет з питань бюджету прийняв рішення, що законопроект (реєстр.  

№ 5390) матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести 

до зміни показників доходів бюджетів щодо коштів від використання (реалізації) 

частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до 

угод про розподіл продукції, щодо збору за видачу спеціальних дозволів на 

користування надрами, залежно від практики застосування даної законодавчої 

ініціативи). У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності 

згідно із законодавством. 

За інформацією центральних органів виконавчої влади та Єдиного веб-

порталу органів виконавчої влади України "Урядовий портал" Міндовкілля, 

Міненерго не підтримують законопроект, Мінфін у своєму експертному висновку 

відзначає, що законопроект потребує доопрацювання, Держгеокадастр підтримує 

законопроект, проте надає пропозиції до нього. 

Також до Комітету надійшов лист Національної асоціації добувної 

промисловості України, у якому зазначено, що Асоціація не підтримує положення 

законопроекту (реєстр. № 5390), якими пропонується надати преференції і 

розширення доступу нафтогазодобувних компаній до отримання спеціальних 

дозволів на користування газоносними надрами. 

Крім того до Комітету надійшов лист Асоціації газовидобувних компаній 

України у якому зазначено, що викликає серйозне занепокоєння компаній-членів 

Асоціації абсолютна більшість положень законопроекту (реєстр. № 5390) і його 

необхідно відхилити. 

У листі Європейської Бізнес Асоціації, який надійшов до Комітету, 

надаються коментарі і пропозиції до законопроекту і пропонується його 

доопрацювати. 

 

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

1. Рекомендувати Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних 

послуг відхилити законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо стимулювання розвитку ресурсної бази низьковуглецевої 
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енергетики (реєстр. № 5390), внесений народними депутатами України 

Семінським О.В., Горобцем О.С., Котом А.Б. та іншими народними депутатами 

України. 

2. Рішення направити до Комітету з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг. 

 

 

Голова Комітету О. БОНДАРЕНКО 
 

 


