
ПРОЕКТ 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від                            2016 р. №  

Київ 

Про внесення змін, відновлення дії та визнання такими, 

що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України 

 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 

2011 р. № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на 

користування надрами» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1832) 

зміну, доповнивши її новим пунктом такого змісту: 

«3. Встановити, що до заявників, які звернулися до Державної служби 

геології та надр з відповідними заявами на отримання спеціальних дозволів на 

користування надрами на підставі підпунктів 1 та 8 пункту 8 Порядку, 

затвердженого цією постановою, до набрання чинності постановою Кабінету 

Міністрів України від 06 квітня 2016 р. № 277, норми Порядку, затвердженого 

цією постановою, в частині підстав для надання спеціальних дозволів на 

користування надрами, визначених у пункті 8 Порядку, застосовуються в 

редакції від 04 березня 2016 р.». 

2. Внести до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних 

дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594 (Офіційний вісник України, 

2011 р., № 44, ст. 1783; 2012 р., № 81, ст. 3283, № 30, ст. 1116; 2016 р., № 16, 

ст. 644; 2016 р., № 30, ст. 1208), і Порядку надання спеціальних дозволів на 

користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 30 травня 2011 р. № 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, 

ст. 1832, № 54, ст. 2151; 2012 р., № 30, ст. 1116, № 81, ст. 3283; 2013 р., № 6, 

ст. 202; 2015 р., № 12, ст. 316; 2016 р., № 16, ст. 644; 2016 р., № 30, ст. 1208), 

зміни, що додаються. 
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3. Відновити дію постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 

1997 р. № 742 «Про надання спеціальних дозволів на користування ділянками 

надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих 

корисних копалин» (Офіційний вісник України, 1997 р., № 29, стор. 26;             

2002 р., № 47, ст. 2134; 2004 р., № 25, ст. 1650; 2006 р., № 22, ст. 1635; 2008 р., 

№ 86, ст. 2892; 2010 р., № 54/№ 58, ст. 1815; 2010 р., № 88, ст. 3100; 2011 р.,  

№ 14, ст. 589; 2011 р., № 45, ст. 1832; 2016 р., № 16, ст. 644; 2016 р., № 30,     

ст. 1208) та внести до неї зміну, виключивши абзац другий пункту 1. 

У зв’язку з цим перелік постанов Кабінету Міністрів України, що 

втратили чинність, затверджений постановою Кабінету Міністрів України     

від 06 квітня 2016 р. № 277 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 30,             

ст. 1208), визнати таким, що втратив чинність. 

 

 

Прем’єр-міністр України  В. ГРОЙСМАН
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                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від ____________ 2016 р. № _____ 

 

 

ЗМІНИ,  

що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів 

України від 30 травня 2011 р № 594 і від 30 травня 2011 р. № 615 

 

1. У Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів 

на користування надрами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 

України від 30 травня 2011 р. № 594: 

1) у абзаці восьмому пункту 2 слова «програма робіт» виключити; 

2) у пункті 6: 

абзац другий виключити; 

речення перше абзацу третього після цифр «10» доповнити словом 

«робочих»; 

у абзаці п’ятому слова «разом з програмами робіт» виключити; 

у абзаці одинадцятому слова «разом з програмами робіт» виключити; 

3) у абзаці першому пункту 7 цифри «90» замінити цифрами «120». 

2. У Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. 

№ 615: 

1) у пункті 8: 

у абзаці другому слова «для нафтогазоносних надр на геологічне 

вивчення» замінити словами та знаком «у тому числі для нафтогазоносних 

надр - »; 

доповнити пункт після підпункту 7 новим підпунктом такого змісту: 

«8) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової 

розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення - якщо 

відповідно до законодавства заявник є власником цілісного майнового 

комплексу, побудованого (реконструйованого) з метою видобування та 

переробки корисних копалин з ділянки надр, на користування якою надається 

дозвіл, або такий майновий комплекс надано надрокористувачу в оренду 
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(концесію), а також для видобування корисних копалин – якщо відповідно до 

законодавства заявник є власником такого майнового комплексу. 

У разі перебування цілісних майнових комплексів в оренді (концесії) 

строк дії дозволу не може перевищувати строку оренди (концесії) таких 

комплексів (з урахуванням строку дії дозволу, визначеного пунктом 7 цього 

Порядку).»; 

у підпункті 13 слово «законом» замінити словом «законодавством»; 

абзац дев’ятнадцятий після першого речення доповнити новим 

реченням такого змісту: 

«Разом із заявою подаються дві копії заяви та доданих до неї 

документів.»; 

абзац двадцять перший виключити; 

2) у абзаці сьомому пункту 9 слово «шести» замінити словом «десяти»; 

3) у пункті 13: 

абзаци третій та четвертий викласти у такій редакції: 

«Суб'єкт господарювання повинен сплатити у повному обсязі збір за 

надання, продовження строку дії дозволу, вартість геологічної інформації 

(відповідно до Положення про порядок розпорядження геологічною 

інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

13.06.1995 № 423) протягом 45 календарних днів з дати відправлення 

повідомлення про прийняття рішення про надання дозволу, продовження 

строку дії або внесення змін до дозволу у разі збільшення запасів корисних 

копалин. 

У разі збільшення запасів корисних копалин при внесенні змін до 

дозволу суб'єкт господарювання повинен сплатити різницю між розміром 

збору, сплаченим за надання дозволу, та розміром збору, що розраховується, 

виходячи з кількості запасів корисних копалин згідно з новим протоколом 

ДКЗ, та відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на 

аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1374 

(Офіційний вісник України, 2004 р., № 42, ст. 2772; 2006 р., № 45, ст. 3014). 

У разі несплати в установлений строк: 

збору за надання дозволу; 

збору за продовження строку дії дозволу; 
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різниці між розміром збору, сплаченим за надання дозволу, та розміром 

збору, що розраховується, виходячи з кількості запасів корисних копалин 

згідно з новим протоколом ДКЗ; 

а також вартості геологічної інформації (у разі її придбання) суб’єкт 

господарювання, щодо якого прийнято рішення про надання дозволу 

відповідно до пункту 8 цього Порядку, про продовження строку дії дозволу, а 

також про внесення змін до дозволу у разі збільшення запасів корисних 

копалин, втрачає право на його отримання, а зазначене рішення скасовується. 

При цьому комісія з питань надрокористування, що утворена органом з 

надання дозволу відповідно до пункту 25 цього Порядку, може продовжити 

строк сплати збору за умови надання суб’єктом господарювання письмового 

клопотання про продовження строку сплати збору із обов’язковим 

зазначенням причини, але не більш як 30 календарних днів.». 

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом десятим; 

4) у абзаці чотирнадцятому пункту 14 цифри «45» замінити цифрами 

«60»; 

5) у пункті 17: 

доповнити пункт новими підпунктами 6-1 та 6-2 такого змісту: 

«6-1) правонаступництва юридичної особи (надрокористувача) у 

результаті реорганізації; 

6-2) заснування (створення) надрокористувачем (крім суб’єкта 

господарювання державного сектору економіки, а також підприємства, 

господарського товариства, у статутному капіталі якого 100 відсотків 

належить підприємству та/або господарському товариству, частка держави в 

статутному капіталі якого становить 100 відсотків) юридичної особи з метою 

продовження діяльності на наданій йому у користування ділянці надр за умови 

передачі новоутвореній юридичній особі основних засобів або іншого майна, 

необхідного для забезпечення та ефективного користування надрами згідно з 

дозволом, та якщо частка надрокористувача в статутному (складеному) 

капіталі новоутвореної юридичної особи на час прийняття рішення про 

внесення змін до дозволу становить не менш як 50 відсотків.»; 

абзац дев’ятнадцятий викласти у такій редакції: 

«До перелічених документів заявник додає: 

оригінал або засвідчену копію передавального акта або розподільчого 

балансу, складеного відповідно до вимог законодавства, або нотаріально 

засвідчену копію цивільно-правового договору, який підтверджує факт 

передачі майна, необхідного для користування надрами, та засвідчені копії 
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установчих документів - у випадках, передбачених підпунктами 6-1 і 6-2 цього 

пункту; 

лист-згоду від надрокористувача на внесення змін до дозволу - у 

випадку, передбаченому підпунктом 6-2 цього пункту; 

копію нового протоколу ДКЗ про затвердження кількості запасів та 

план підрахунку запасів відповідно до нього - у випадку, передбаченому 

підпунктом 4 цього пункту.». 

У зв’язку з цим абзац двадцятий вважати відповідно абзацом двадцять 

третім; 

абзац двадцять третій викласти у такій редакції: 

«Внесення змін до угоди про умови користування надрами 

здійснюється органом з питань надання дозволу без внесення змін до дозволу 

за наявності інформації, одержаної за результатами перевірки органом 

державного геологічного контролю, яка була здійснена протягом одного 

календарного року до дати звернення із заявою про внесення змін до угоди.»; 

6) у пункті 19 абзац тринадцятий виключити; 

7) у пункті 25: 

у абзаці сьомому слова «відмову в наданні чи продовженні строку дії» 

виключити; 

абзац восьмий після слова «анулювання» доповнити словами «дозволу, 

рішення про»; 

8) у графі «Найменування документа» додатку 1 до Порядку: 

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту: 

«для власника (орендаря, концесіонера) цілісного майнового комплексу 

- засвідчені документи, що підтверджують право власності (оренди, концесії) 

на цілісний майновий комплекс»; 

пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту: 

«для власника цілісного майнового комплексу - засвідчені документи, 

що підтверджують право власності на цілісний майновий комплекс». 

 



Порівняльна таблиця 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України 

від 30 травня 2011 р. № 594 і від 30 травня 2011 р. № 615» 

 

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594 

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення: 

… 

пакет аукціонної документації - документи, що містять відомості про 

ділянку надр, дозвіл на користування надрами у межах якої виставляється 

на аукціон (назва та координати, місцезнаходження, загальна інформація 

про геологічну будову, початкову ціну), проект угоди про умови 

користування надрами, програма робіт, перелік геологічної інформації, 

яка надається в користування у разі отримання спеціального дозволу, 

копії погоджень надання відповідних ділянок надр у користування, надані 

органами, визначеними у пункті 6 цього Порядку; 

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення: 

… 

пакет аукціонної документації - документи, що містять відомості про 

ділянку надр, дозвіл на користування надрами у межах якої 

виставляється на аукціон (назва та координати, місцезнаходження, 

загальна інформація про геологічну будову, початкову ціну), проект 

угоди про умови користування надрами, перелік геологічної 

інформації, яка надається в користування у разі отримання 

спеціального дозволу, копії погоджень надання відповідних ділянок 

надр у користування, надані органами, визначеними у пункті 6 цього 

Порядку; 

6. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці можуть подавати заяви 

для виставлення дозволу на користування ділянкою надр на аукціон, які 

підлягають обов’язковому розгляду організатором аукціону. 

У такому разі фізична особа - підприємець або юридична особа 

пропонує також відповідну програму робіт. 

Протягом 10 днів з дня одержання заяв організатором приймається 

рішення про початок підготовки ділянки надр до аукціону чи про відмову 

у проведенні такої підготовки. У разі відмови зазначається обґрунтування 

з посиланням на вимоги законодавства. 

Інформація про прийняте рішення протягом трьох робочих днів 

повідомляється ініціатору та розміщується на офіційному веб-сайті 

організатора аукціону. 

Організатор аукціону готує з урахуванням заяв, поданих юридичними 

особами та фізичними особами - підприємцями, пропозиції щодо 

6. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці можуть подавати 

заяви для виставлення дозволу на користування ділянкою надр на 

аукціон, які підлягають обов’язковому розгляду організатором 

аукціону. 

(норму виключено) 

Протягом 10 робочих днів з дня одержання заяв організатором 

приймається рішення про початок підготовки ділянки надр до аукціону 

чи про відмову у проведенні такої підготовки. У разі відмови 

зазначається обґрунтування з посиланням на вимоги законодавства. 

Інформація про прийняте рішення протягом трьох робочих днів 

повідомляється ініціатору та розміщується на офіційному веб-сайті 

організатора аукціону. 

Організатор аукціону готує з урахуванням заяв, поданих юридичними 

особами та фізичними особами - підприємцями, пропозиції щодо 
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визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими 

виставляються на аукціон, та разом з програмами робіт погоджує їх з: 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, 

Київською та Севастопольською міськими радами - стосовно 

користування ділянками надр, що містять корисні копалини 

загальнодержавного значення, а також ділянками надр, що надаються для 

цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; 

відповідними районними, міськими, селищними, сільськими радами - 

стосовно користування ділянками надр, що містять корисні копалини 

місцевого значення; 

Мінприроди - стосовно всіх видів користування ділянками надр. 

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах шостому і сьомому 

цього пункту, позитивної або негативної відповіді щодо погодження за 

результатами розгляду на найближчій сесії (але у будь-якому разі не 

пізніше ніж через 90 календарних днів з дати отримання документів від 

організатора аукціону) вважається, що пропозиції щодо визначення 

переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на 

аукціон, ними погоджено. 

У разі ненадання Мінприроди погодження протягом 30-денного строку 

вважається, що пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, 

дозволи на користування якими виставляються на аукціон, ним 

погоджено. 

Після погодження пропозицій щодо визначення ділянок надр організатор 

аукціону складає та затверджує наказом перелік таких ділянок з 

відповідними програмами робіт та приймає рішення про проведення 

аукціону. 

До переліку можуть включатися ділянки, користування надрами в межах 

яких погоджено юридичними особами та фізичними особами - 

підприємцями із зазначеними органами. 

визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими 

виставляються на аукціон, та погоджує їх з: 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними 

обласними, Київською та Севастопольською міськими радами - 

стосовно користування ділянками надр, що містять корисні копалини 

загальнодержавного значення, а також ділянками надр, що надаються 

для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; 

відповідними районними, міськими, селищними, сільськими радами - 

стосовно користування ділянками надр, що містять корисні копалини 

місцевого значення; 

Мінприроди - стосовно всіх видів користування ділянками надр. 

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах шостому і сьомому 

цього пункту, позитивної або негативної відповіді щодо погодження за 

результатами розгляду на найближчій сесії (але у будь-якому разі не 

пізніше ніж через 90 календарних днів з дати отримання документів від 

організатора аукціону) вважається, що пропозиції щодо визначення 

переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються 

на аукціон, ними погоджено. 

У разі ненадання Мінприроди погодження протягом 30-денного строку 

вважається, що пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, 

дозволи на користування якими виставляються на аукціон, ним 

погоджено. 

Після погодження пропозицій щодо визначення ділянок надр 

організатор аукціону складає та затверджує наказом перелік таких 

ділянок і приймає рішення про проведення аукціону. 

До переліку можуть включатися ділянки, користування надрами в 

межах яких погоджено юридичними особами та фізичними особами - 

підприємцями із зазначеними органами. 

7. Організатор аукціону не пізніше ніж за 90 календарних днів до дня 

проведення аукціону розміщує в газеті "Урядовий кур'єр" та на своєму 

офіційному веб-сайті оголошення про його проведення, в якому 

зазначаються: 

7. Організатор аукціону не пізніше ніж за 120 календарних днів до дня 

проведення аукціону розміщує в газеті "Урядовий кур'єр" та на своєму 

офіційному веб-сайті оголошення про його проведення, в якому 

зазначаються: 
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Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 

 

8. Без проведення аукціону дозвіл надається у разі: 

1) видобування корисних копалин, якщо заявник за власні кошти здійснив 

геологічне вивчення ділянки надр та підрахунок запасів корисних 

копалин, який затверджено ДКЗ, та подав документи на отримання 

спеціального дозволу не пізніше ніж протягом трьох років після 

затвердження запасів, а також видобування корисних копалин (для 

нафтогазоносних надр на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-

промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу 

(промислова розробка родовищ), якщо заявник за власні кошти здійснив 

апробацію в ДКЗ за умови затвердження підрахунку запасів корисних 

копалин у ДКЗ протягом трьох років, а в межах континентального шельфу 

та виключної (морської) економічної зони України - десяти років з 

моменту надання дозволу; 

… 

(виключено) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

13) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки 

та видобування корисних копалин акціонерними товариствами, 100 

8. Без проведення аукціону дозвіл надається у разі: 

1) видобування корисних копалин, якщо заявник за власні кошти 

здійснив геологічне вивчення ділянки надр та підрахунок запасів 

корисних копалин, який затверджено ДКЗ, та подав документи на 

отримання спеціального дозволу не пізніше ніж протягом трьох років 

після затвердження запасів, а також видобування корисних копалин (у 

тому числі для нафтогазоносних надр – на геологічне вивчення, у 

тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим 

видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ), якщо 

заявник за власні кошти здійснив апробацію в ДКЗ за умови 

затвердження підрахунку запасів корисних копалин у ДКЗ протягом 

трьох років, а в межах континентального шельфу та виключної 

(морської) економічної зони України - десяти років з моменту надання 

дозволу; 

… 

8) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової 

розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного 

значення - якщо відповідно до законодавства заявник є власником 

цілісного майнового комплексу, побудованого (реконструйованого) 

з метою видобування та переробки корисних копалин з ділянки 

надр, на користування якою надається дозвіл, або такий майновий 

комплекс надано надрокористувачу в оренду (концесію), а також 

для видобування корисних копалин – якщо відповідно до 

законодавства заявник є власником такого майнового комплексу. 

У разі перебування цілісних майнових комплексів в оренді 

(концесії) строк дії дозволу не може перевищувати строку оренди 

(концесії) таких комплексів (з урахуванням строку дії дозволу, 

визначеного пунктом 7 цього Порядку). 

… 

13) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової 

розробки та видобування корисних копалин акціонерними 
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відсотків акцій яких належать державі, та суб’єктами ринку природного 

газу, на яких для забезпечення загальносуспільних інтересів згідно із 

законом покладено виконання спеціальних обов’язків на ринку 

природного газу та у статутному капіталі яких не менш як 100 відсотків 

акцій належать господарському товариству, єдиним акціонером якого є 

держава; 

… 

Для отримання дозволу без проведення аукціону заявник подає органові з 

питань надання дозволу заяву разом з документами, зазначеними у 

додатку 1. У заяві зазначаються назва і місцезнаходження ділянки надр, 

вид корисних копалин, відомості про заявника (найменування, 

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків фізичної особи - підприємця чи серія та номер 

паспорта такої особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 

орган ДФС і мають відмітку у паспорті), інформація для здійснення 

зв'язку із заявником (номер телефону, адреса електронної пошти), а також 

підстава для надання дозволу згідно з пунктом 8 цього Порядку. 

… 

 

 

Заява реєструється організатором аукціону в журналі обліку з 

присвоєнням їй номера і зазначенням дати і часу подання. 

Підтвердженням реєстрації є відмітка організатора, що 

проставляється на копії заяви та повертається заявнику, або відмітка 

на описі вкладення у цінний лист про прийняття заяви на 

відправлення поштовим зв’язком. 

товариствами, 100 відсотків акцій яких належать державі, та суб’єктами 

ринку природного газу, на яких для забезпечення загальносуспільних 

інтересів згідно із законодавством покладено виконання спеціальних 

обов’язків на ринку природного газу та у статутному капіталі яких не 

менш як 100 відсотків акцій належать господарському товариству, 

єдиним акціонером якого є держава; 

… 

Для отримання дозволу без проведення аукціону заявник подає 

органові з питань надання дозволу заяву разом з документами, 

зазначеними у додатку 1. Разом із заявою подаються дві копії заяви 

та доданих до неї документів. У заяві зазначаються назва і 

місцезнаходження ділянки надр, вид корисних копалин, відомості про 

заявника (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ 

юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної 

особи - підприємця чи серія та номер паспорта такої особи (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків 

та повідомили про це відповідний орган ДФС і мають відмітку у 

паспорті), інформація для здійснення зв'язку із заявником (номер 

телефону, адреса електронної пошти), а також підстава для надання 

дозволу згідно з пунктом 8 цього Порядку. 

… 

виключити 

 

 

 

 

 

 

9. 

… 

Для здійснення погодження орган, який видає дозвіл, не пізніше ніж 

протягом шести робочих днів з дати реєстрації документів надсилає їх 

9. 

… 

Для здійснення погодження орган, який видає дозвіл, не пізніше ніж 

протягом десяти робочих днів з дати реєстрації документів надсилає їх 
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копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді 

органам, зазначеним в абзацах другому - четвертому цього пункту, та 

встановлює строк розгляду зазначених документів. 

копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді 

органам, зазначеним в абзацах другому - четвертому цього пункту, та 

встановлює строк розгляду зазначених документів. 

 

13. За надання дозволу без проведення аукціону справляється збір у 

розмірі, який розраховується виходячи з початкової ціни продажу такого 

дозволу на аукціоні відповідно до Методики визначення початкової ціни 

продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування 

надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 

жовтня 2004 р. № 1374 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 42, ст. 

2772; 2006 р., № 45, ст. 3014). 

За надання дозволів без проведення аукціону з метою виконання угод про 

розподіл продукції справляється збір у розмірі 1 відсотка початкової ціни 

продажу такого дозволу на аукціоні. 

Суб’єкт господарювання повинен сплатити у повному обсязі збір за 

надання, продовження строку дії дозволу, а також у разі збільшення 

запасів корисних копалин під час внесення змін до дозволу — 

вартість геологічної інформації (відповідно до Положення про 

порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. № 423 

(ЗП України, 1995 р., № 8, ст. 220) протягом 45 календарних днів з 

дати відправлення повідомлення про прийняття рішення про 

надання дозволу, продовження строку дії або внесення змін до 

дозволу у разі збільшення запасів корисних копалин. 

(норма відсутня) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. За надання дозволу без проведення аукціону справляється збір у 

розмірі, який розраховується виходячи з початкової ціни продажу 

такого дозволу на аукціоні відповідно до Методики визначення 

початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право 

користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 15 жовтня 2004 р. № 1374 (Офіційний вісник України, 2004 

р., № 42, ст. 2772; 2006 р., № 45, ст. 3014). 

За надання дозволів без проведення аукціону з метою виконання угод 

про розподіл продукції справляється збір у розмірі 1 відсотка 

початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні. 

Суб'єкт господарювання повинен сплатити у повному обсязі збір за 

надання, продовження строку дії дозволу, вартість геологічної 

інформації (відповідно до Положення про порядок розпорядження 

геологічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 13.06.1995 № 423) протягом 45 календарних 

днів з дати відправлення повідомлення про прийняття рішення про 

надання дозволу, продовження строку дії або внесення змін до 

дозволу у разі збільшення запасів корисних копалин. 

 

 

У разі збільшення запасів корисних копалин при внесенні змін до 

дозволу суб'єкт господарювання повинен сплатити різницю між 

розміром збору, сплаченим за надання дозволу, та розміром збору, 

що розраховується, виходячи з кількості запасів корисних копалин 

згідно з новим протоколом ДКЗ, та відповідно до Методики 

визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального 

дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1374 

(Офіційний вісник України, 2004 р., № 42, ст. 2772; 2006 р., № 45, ст. 

3014). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1374-2004-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1374-2004-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1374-2004-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1374-2004-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1374-2004-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1374-2004-%D0%BF
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У разі несплати в установлений строк збору за надання, продовження 

строку дії дозволу, а також у разі збільшення запасів корисних 

копалин під час внесення змін до дозволу — вартості геологічної 

інформації (у разі її придбання) суб’єкт господарювання, щодо якого 

прийнято рішення про надання дозволу відповідно до пункту 8 цього 

Порядку, про продовження строку дії дозволу, а також про внесення 

змін до дозволу у разі збільшення запасів корисних копалин, втрачає 

право на його отримання, а зазначене рішення скасовується. При 

цьому комісія з питань надрокористування, що утворена органом з 

надання дозволу відповідно до пункту 25 цього Порядку, може 

продовжити строк сплати збору за умови надання суб’єктом 

господарювання письмового клопотання про продовження строку 

сплати збору з обов’язковим зазначенням причини, але не більш як 

30 календарних днів. 

У разі несплати в установлений строк: 

збору за надання дозволу; 

збору за продовження строку дії дозволу; 

різниці між розміром збору, сплаченим за надання дозволу, та 

розміром збору, що розраховується, виходячи з кількості запасів 

корисних копалин згідно з новим протоколом ДКЗ; 

а також вартості геологічної інформації (у разі її придбання) 

суб’єкт господарювання, щодо якого прийнято рішення про 

надання дозволу відповідно до пункту 8 цього Порядку, про 

продовження строку дії дозволу, а також про внесення змін до 

дозволу у разі збільшення запасів корисних копалин, втрачає право 

на його отримання, а зазначене рішення скасовується. При цьому 

комісія з питань надрокористування, що утворена органом з 

надання дозволу відповідно до пункту 25 цього Порядку, може 

продовжити строк сплати збору за умови надання суб’єктом 

господарювання письмового клопотання про продовження строку 

сплати збору із обов’язковим зазначенням причини, але не більш 

як 30 календарних днів. 

 

14. 

… 

Рішення про продовження строку дії дозволу приймається органом з 

питань надання дозволу протягом 45 днів після надходження документів у 

повному обсязі. 

14. 

… 

Рішення про продовження строку дії дозволу приймається органом з 

питань надання дозволу протягом 60 днів після надходження 

документів у повному обсязі. 

 

17. Внесення змін до дозволу здійснюється на підставі заяви та поданих 

надрокористувачем документів у разі: 

(норма відсутня) 

 

 

 

(норма відсутня) 

 

 

17. Внесення змін до дозволу здійснюється на підставі заяви та поданих 

надрокористувачем документів у разі: 

6-1) правонаступництва юридичної особи (надрокористувача) у 

результаті реорганізації; (Прим.:пропонується запровадити цю 

норму до набуття чинності змін до Кодексу про надра щодо 

можливості переоформлення дозволу у результаті реорганізації) 

6-2) заснування (створення) надрокористувачем (крім суб’єкта 

господарювання державного сектору економіки, а також 

підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі 
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… 

У випадках, передбачених підпунктом 4 цього пункту, до зазначених 

документів заявник додає копію нового протоколу ДКЗ про 

затвердження кількості запасів та план підрахунку запасів відповідно 

до нього. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесення змін до угоди про умови користування надрами здійснюється 

органом з питань надання дозволу без внесення змін до дозволу за 

наявності інформації органів державного геологічного контролю про 

відсутність порушень надрокористувачем умов користування 

надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування 

ділянкою надр. 

якого 100 відсотків належить підприємству та/або господарському 

товариству, частка держави в статутному капіталі якого становить 

100 відсотків) юридичної особи з метою продовження діяльності на 

наданій йому у користування ділянці надр за умови передачі 

новоутвореній юридичній особі основних засобів або іншого майна, 

необхідного для забезпечення та ефективного користування 

надрами згідно з дозволом, та якщо частка надрокористувача в 

статутному (складеному) капіталі новоутвореної юридичної особи 

на час прийняття рішення про внесення змін до дозволу становить 

не менш як 50 відсотків. 

… 

До перелічених документів заявник додає: 

оригінал або засвідчену копію передавального акта або 

розподільчого балансу, складеного відповідно до вимог 

законодавства, або нотаріально засвідчену копію цивільно-

правового договору, який підтверджує факт передачі майна, 

необхідного для користування надрами, та засвідчені копії 

установчих документів - у випадках, передбачених підпунктами 6-1 

і 6-2 цього пункту; 

лист-згоду від надрокористувача на внесення змін до дозволу - у 

випадку, передбаченому підпунктом 6-2 цього пункту; 

копію нового протоколу ДКЗ про затвердження кількості запасів та 

план підрахунку запасів відповідно до нього - у випадку, 

передбаченому підпунктом 4 цього пункту. 

Внесення змін до угоди про умови користування надрами здійснюється 

органом з питань надання дозволу без внесення змін до дозволу за 

наявності інформації, одержаної за результатами перевірки органом 

державного геологічного контролю, яка була здійснена протягом 

одного календарного року до дати звернення із заявою про 

внесення змін до угоди. 

 

19. 

… 

Підставами для прийняття рішення про відмову в переоформленні 

19. 

… 

Підставами для прийняття рішення про відмову в переоформленні 
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дозволу є: 

подання заявником документів не в повному обсязі; 

виявлення у поданих документах недостовірних даних; 

невідповідність документів, поданих заявником, вимогам пункту 16 цього 

Порядку; 

невиконання програми робіт на ділянках надр, на користування 

якими заявнику вже надано дозвіл, виявлення порушень правил 

користування надрами на таких ділянках, що зафіксовано в актах 

перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері 

надрокористування до моменту їх усунення, крім випадків визнання 

таких приписів або розпоряджень недійсними або дію яких зупинено 

згідно з рішенням суду. 

 

дозволу є: 

подання заявником документів не в повному обсязі; 

виявлення у поданих документах недостовірних даних; 

невідповідність документів, поданих заявником, вимогам пункту 16 

цього Порядку; 

(норму виключено) 

25. 

… 

Наказ Держгеонадр та розпорядження Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим про зупинення, анулювання, відмову в наданні чи 

продовженні строку дії дозволу розміщуються протягом п’яти робочих 

днів на офіційному веб-сайті відповідного органу. 

Наказ Держгеонадр та розпорядження Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим про зупинення, анулювання, відмову в наданні чи 

продовженні строку дії дозволу можуть бути оскаржені в установленому 

законодавством порядку. 

25. 

… 

Наказ Держгеонадр та розпорядження Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим про зупинення, анулювання дозволу розміщуються 

протягом п’яти робочих днів на офіційному веб-сайті відповідного 

органу. 

Наказ Держгеонадр та розпорядження Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим про зупинення, анулювання дозволу, рішення про 

відмову в наданні чи продовженні строку дії дозволу можуть бути 

оскаржені в установленому законодавством порядку. 

 

Додаток 1 до Порядку 

Перелік документів, що подаються разом із заявою про надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону 

1. Геологічне вивчення; геологічне вивчення, у тому числі дослідно-

промислова розробка; геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому 

числі дослідно-промислова розробка родовищ вуглеводнів, з подальшим 

видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ): 

… 

(норма відсутня) 

 

2. Геологічне вивчення; геологічне вивчення, у тому числі дослідно-

промислова розробка; геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у 

тому числі дослідно-промислова розробка родовищ вуглеводнів, з 

подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ): 

… 

для власника (орендаря, концесіонера) цілісного майнового 

комплексу - засвідчені документи, що підтверджують право 

власності (оренди, концесії) на цілісний майновий комплекс 



15 

2. Видобування корисних копалин: 

… 

(норма відсутня) 

 

2. Видобування корисних копалин: 

… 

для власника цілісного майнового комплексу - засвідчені 

документи, що підтверджують право власності на цілісний 

майновий комплекс 
 

 

 

 

Т.в.о. Голови Державної служби геології та надр України                  М.О. Бояркін 

 


