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Реформа потрібна для підвищення інвестиційної привабливості 
та покращення якості регулювання сфери надрокористування

Завдання Заходи Цілі

1. Забезпечення прозорих, 
зручних і рівних правил 
доступу до надр

2. Осучаснення регулювання галузі 
з використанням кращих 
міжнародних практик

3. Підвищення прозорості 
контролю з боку держави та 
публічності інформації

Дерегуляція та діджиталізація
дозвільної процедури – становлення 
Держгеонадр в ролі сервісної служби

Модернізація 
правил гри

Чіткість контролюючих 
вимог і неупереджений 
аудит

Зростання 
бізнес-активності

Створення 
нових робочих місць

Збільшення 
надходжень до державних 

і місцевих бюджетів
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Пришвидшення та спрощення отримання 
надр у користування вимагає дерегуляції 
та діджиталізації дозвільних процедур

§ Digita-підхід «в один клік»

Ø Подання документів і звітність в е-кабінеті
Ø Інтерактивна карта родовищ корисних копалин
Ø Онлайн-аукціони в е-системі Prozorro

§ Дерегуляція – спецдозвіл за 60 днів, початок видобутку через 5 місяці

Ø Скасування дублюючих дозволів – 90 днів
(гірничого відводу*, затвердження Держгеонадрами проєктів
розробки родовищ і введення в дію протоколів ДКЗ, а також
погоджень Міндовкілля після завершення відкриття даних про ПЗФ)

Ø Прибирання надмірних повноважень – 45 днів
(погодження надання у користування місцевих корисних копалин)

Ø Підтримка «малого надрокористування» – позааукціонне
надання спецдозволів на розробку корисних копалин
місцевого значення для власників земель площею до 25 га
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Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування

*       окрім робіт підземного способу
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Нові правила користування надрами 
мають стати прогресивними, привабливими 
та передбачуваними для інвестора

§ Лібералізація обігу спецдозволів
Ø Вільне відчуження прав на користування надрами*

Ø Введення обмежень згідно норм Закону «Про санкції»

§ Передбачуваний порядок надання спецдозволів
Ø Встановлення Законом виключного переліку випадків без аукціону
Ø Впровадження наскрізних спецдозволів на розвідку та видобування
Ø Автоматизований обрахунок вартості спецдозволів і геоінформації

§ Адаптація до загальноприйнятих у світі канонів 
Ø Право проводити оцінку запасів за міжнародними стандартами
Ø Перехід на систему координат WGS-84
Ø Безоплатне продовження дії спецдозволів, у разі видобутку 5%

запасів родовища

§ Землевідведення
Ø Використання сервітутів без зміни цільового призначення землі 

при спорудженні інфраструктури, пов’язаної з розробкою надр, 
у т.ч. місцевого значення

*     певні обмеження застосовуються для державних підприємств insideconveyancing.co.uk
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Доступ до надр має бути прозорим, 
а діяльність надрокористувача –
публічно підзвітною

§ Єдина державна електронна геоінформаційна система користування 
надрами відображатиме:

Ø Інформацію про діючі та незаліцензовані об’єкти
Ø Балансові запаси та протоколи ДКЗ
Ø Обсяги річного видобутку
Ø Земельні ділянки та ПЗФ
Ø Нафтогазові та артезіанські свердловини
Ø Геологічні звіти та відомості про первинну геологічну інформацію
Ø Реєстр геологорозвідувальних робіт
Ø Реєстр заяв на аукціони та їх контури
Ø …

§ Протидія появі «сплячих» ліцензій та чіткий порядок анулювання і зупинення
Ø Заборона на продовження спецдозволу на видобування в разі 

відсутності видобутку
Ø Визначені граничні терміни перегляду та підстави для внесення змін 

до програм робіт
Ø Неупереджені підстави зупинки користування надрами без суду

§ Закріплення права розраховувати розмір збитків заподіяних державі 
внаслідок самовільного користування надрами
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