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Кабінет Міністрів України
(Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів)

Висновок та
рекомендації

Містить корупціогенні фактори та інші зауваження

Опис законопроєкту.

Проєктом пропонується викласти в новій редакції Кодекс України про надра (далі
– Кодекс), який регулюватиме питання щодо:

набуття земельних ділянок для потреб надрокористування;

переліку та повноважень органів, уповноважених здійснювати регулювання у
сфері користування надрами;

видів користування надрами та строків такого користування;

встановлення порядку та підстав для продовження/відмови у продовженні строку
дії спеціальних дозволів на користування надрами, їх переоформлення та внесення до
них змін;

можливості відчуження права користування надрами третім особам;

1 Цей висновок підготовлений відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи
законопроєктів аналітичним центром "Інститут законодавчих ідей»



встановлення вичерпних підстав для зупинення та анулювання дії спеціальних
дозволів на користування надрами;

визначення методики оцінки вартості спеціальних дозволів на користування
надрами;

встановлення механізмів проведення оцінки запасів за міжнародними
стандартами;

упровадження механізмів стимулювання переробки окремих корисних копалин у
готову промислову продукцію на території України;

вдосконалення відносин, пов’язаних з набуттям та реалізацією прав на земельні
ділянки для потреб надрокористування;

визначення механізму обігу корисних копалин (зокрема, будівельного
призначення);

запровадження прозорої системи контролю за дотриманням вимог законодавства
про надра;

визначення вимог до охорони навколишнього природного середовища, сталого
використання природних ресурсів та необхідності здійснення оцінки впливу на
довкілля згідно з міжнародними нормами;

удосконалення відносин, пов’язаних з геологічним вивченням та розробкою
техногенних родовищ корисних копалин.

Після набрання чинності Кодексом, втратять чинність такі нормативно-правові
акти :

Кодекс України про надра (1994 року)

Закон України «Про нафту і газ»

Закон України «Про газ (метан) вугільних родовищ»

Закон України «Про угоди про розподіл продукції»

Закон України «Гірничий Закон України»

Закон України «Про видобування і переробку уранових руд».
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Корупціогенні фактори.

1. Надмірні дискреційні повноваження.

1.1. Статтею 38 проєкту Кодексу визначаються строки та плата за користування
надрами. Відповідно до частини 3 цієї статті «тимчасове користування надрами може
бути короткостроковим і довгостроковим. У разі необхідності строки тимчасового
користування надрами може бути продовжено».

При цьому, проєктом Кодексу не встановлені чіткі підстави та не визначений
порядок продовження строків користування надрами, що наділяє уповноважений на
прийняття такого рішення орган надмірними дискреційними повноваженнями на
власний розсуд приймати рішення щодо продовження строків тимчасового
користування надрами для надрокористувачів, використовуючи для продовження
терміну користування надрами «необхідність» як важливу обставину. Вказані недоліки
проєкту Кодексу сприятимуть виникненню корупційних ризиків.

1.2. Відповідно до частини 24 статті 22 проєкту Кодексу, підставами для відмови
у списанні балансових запасів і позабалансових запасів корисних копалин є «наявність
невідповідностей у документах відповідно до частини 23 цієї статті». Однак, у частині
23 статті 22 не встановлені критерії невідповідності документів, один документ з яких,
як визначено цією ж частиною, може мати довільну форму. Вказане положення наділяє
Державну комісію України по запасах корисних копалин надмірним дискреційним
повноваженням на власний розсуд приймати рішення щодо підтвердження або відмови
у списанні запасів корисних копалин, що сприятиме можливим корупційним
зловживанням.

Також, варто зазначити, що вказана стаття дуже громіздка, а її частини не мають
нумерації, що значно ускладнює пошук необхідної частини та суперечить правилам
нормопроектувальної техніки.



1.3. Відповідно до абзацу 5 частини 1 статті 26, «до повноважень Верховної
Ради Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому цим Кодексом та
іншими законодавчими актами, належить…вирішення інших питань у сфері
геологічного вивчення та раціонального використання надр, визначених законом».

Відповідно до абзацу 7 частини 1 статті 29, «центральний орган виконавчої
влади, який реалізує державну політику у сфері промислової безпеки, охорони праці,
поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення
державного гірничого нагляду…вирішує інші питання у цих сферах відповідно до
закону».

Відповідно до абзацу 4 частини 1 статті 31, «до повноважень обласних,
Київської та Севастопольської міських рад…належить…вирішення інших питань
у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, визначених
законом».

Вказані норми, за відсутності визначення вичерпного переліку випадків
здійснення «інших повноважень» чи вирішення «інших питань» та за наявності
бланкетних або відсильних положень, що мають характер відкритих переліків
законодавчих норм, дозволяє уповноваженим органам на підставі невизначеного кола
нормативно-правових актів встановлювати для себе додаткові повноваження чи
наділяти себе повноваженням щодо вирішення невизначених проєктом Кодексу питань,
що сприяє виникненню корупційних ризиків.

Аналогічні зауваження стосуються:
- абзацу 11 частини 1 статті 25, відповідно до якої «Кабінет Міністрів України

у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр…здійснює також
інші повноваження, визначені Конституцією України, цим Кодексом, іншими актами
законодавства»;

-абзацу 4 частини 1 статті 33, відповідно до якої «сільські, селищні, міські,
районні ради і ради об’єднаних територіальних громад у сфері геологічного
вивчення та раціонального використання надр…вирішують інші питання у сфері
використання та охорони надр відповідно до закону».

1.4. Відповідно до абзацу 2 частини 10 статті 42, «у переоформленні
спеціального дозволу на користування надрами може бути відмовлено у разі: …
виявлення у поданих документах, передбачених цією статтею, недостовірних
відомостей».

При цьому, проєкт Кодексу не визначає критерії достовірності відомостей.
Відтак, вказана норма, за відсутності вказаних критерій наділяє представників
центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері
геологічного вивчення та раціонального використання надр надмірними дискреційними
повноваженнями на власний розсуд приймати рішення про надання дозволу чи відмови
у переоформленні спеціального дозволу на користування надрами.

Аналогічне зауваження стосується абзацу 2 частини 1 статті 69, абзацу 2
частини 1 статті 70, абзацу 2 частини 1 статті 72, абзацу 3 частини 2 статті 72, абзацу 4
частини 3 статті 72, відповідно до яких «підставами для відмови … у наданні
спеціального дозволу (чи продовженні строку) на користування надрами є: …
виявлення у поданих документах недостовірних даних».



1.5. Відповідно до частини 6 статті 48, «органи місцевого самоврядування
шляхом затвердження переліку зарезервованих земельних ділянок з
перспективними покладами корисних копалин погоджують надання ними у
користування ділянок надр, що містять корисні копалини місцевого значення».

Однак, проєктом Кодексу не визначено порядку та підстав погодження надання
ділянок надр для користування органами місцевого самоврядування (далі - ОМС), що
наділяє ОМС надмірними дискреційними повноваженнями на власний розсуд
визначати, погоджувати чи відмовляти надрокористувачам у наданні ділянок надр для
користування, що створює умови для корупційних зловживань  представниками ОМС.

1.6. Статтею 129 проєкту Кодексу регламентуються підстави зупинення дії
спеціального дозволу на користування надрами, де вказується, що дія спеціального
дозволу на користування надрами може бути зупинена за рішенням суду за
зверненням центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну
політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр
безпосередньо, або за поданням: центрального органу виконавчої влади, який
реалізує державну політику у сфері промислової безпеки, охорони праці, поводження з
вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого
нагляду чи центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику
із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього
природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних
ресурсів.

При цьому, проєктом не визначено механізм подання та чітких критеріїв
прийняття рішення про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами,
що наділяє надмірними дискреційними повноваженнями центральний орган виконавчої
влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального
використання надр за «поданням» іншого центрального органу виконавчої влади
зупиняти дію спеціального дозволу на користування надрами, що сприяє виникненню
корупційних ризиків..

1.7. Відповідно до частини 3 статті 152 «Спеціальні дозволи на будівництво
нових об’єктів по переробці уранових руд та реконструкцію діючих об’єктів надаються
лише після одержання позитивного висновку з оцінки впливу на довкілля проекту
робіт відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та позитивних
висновків інших державних експертиз згідно з законодавством України».

Вказані норми, за відсутності виключного переліку висновків державних
експертиз та за наявності відсильних положень, що мають характер відкритих переліків
законодавчих норм, наділяє уповноважений орган надмірними дискреційними
повноваженнями на підставі невизначеного кола нормативно-правових актів визначати
додаткову кількість необхідних позитивних висновків на основі яких він надаватиме чи
не надаватиме спеціальні дозволи на будівництво нових об’єктів по переробці
уранових руд та реконструкції діючих об’єктів, що несе в собі ризики вчинення
корупційних правопорушень  уповноваженим органом.

2. Необгрунтоване використання оціночних понять.



Текст проєкту Кодексу наповнений юридично невизначеними поняттями,
словосполученнями та мовними конструкціями, ознаки яких не встановлені, що
допускає їх довільне тлумачення. Використання таких оціночних понять є
необґрунтованим та наділяє надмірними дискреційними повноваженнями органи, які
зможуть тлумачити вказані поняття на власний розсуд, самостійно наповнюючи їх
змістом.

2.1. У статті 15 проєкту Кодексу визначені умови проведення державної
експертизи корисних копалин.

Відповідно до частини 8 та 9 цієї статті, «повторна експертиза проводиться на
родовищах, запаси корисних копалин яких уже затверджувалися Державною комісією
України по запасах корисних копалин раніше, але в результаті подальших
геологорозвідувальних робіт, експлуатації чи зміни вимог стандартів їх кількість
істотно змінилася. Додаткова експертиза проводиться у разі, коли визначаються
додаткові напрями використання раніше затверджених Державною комісією України по
запасах корисних копалин запасів, встановлено додаткові запаси корисних копалин і
компонентів або виявлено інші істотні для геолого-економічної оцінки родовища
обставини».

Використання оціночного поняття «інші істотні обставини» без чіткого
визначення критеріїв які обставини є істотними та використання оціночного поняття
«істотно змінена кількість запасів корисних копалин» без встановлення чіткого
показника зміни кількості корисних копалин наділяє Державну комісію України по
запасах корисних копалин надмірним дискреційним повноваженням самостійно
приймати рішення про проведення повторних чи додаткових експертиз, за які з
суб’єктів користування надрами справлятиметься  плата. .

Варто також зауважити, що відповідно до статті 14 проєкту Кодексу,
виконавцями державної експертизи є експерти, які працюють у цій же Державній
комісії України по запасах корисних копалин, а відповідно до частини 17 Положення
про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, що
затвердженого Постановою КМУ від 22 грудня 1994 р № 865, порядок визначення
вартості робіт з проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних
копалин встановлюється Державною комісією України по запасах корисних
копалин за погодженням з Мінекономіки».

Відтак, вказана Державна комісія по запасах корисних копалин матиме
можливість на власний розсуд приймати рішення про проведення експертиз родовищ
корисних копалин, які проводитимуть власні ж експерти за встановленою цією ж
Державною комісією вартістю.

Подібне зауваження стосується і частини 3 статті 22 проєкту Кодексу, відповідно
до якої «порядок списання запасів корисних копалин проводиться у виняткових
випадках, коли це обумовлено переглядом технології видобування (переробки)
мінеральної сировини…». Використанні оціночного поняття «винятковий випадок» без
його чіткого визначення наділяє уповноважений орган надмірними дискреційними
повноваженнями визначати на власний розсуд такі виняткові випадки .

2.2. Статтею 129 проєкту Кодексу регламентуються підстави зупинення дії
спеціального дозволу на користування надрами, зокрема вказується, що дія



спеціального дозволу на користування надрами може бути зупинена за рішенням
суду за зверненням центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну
політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр
безпосередньо, або за поданням перерахованих центральних органів виконавчої
влади.

Відповідно до частини 2 цієї ж статті встановлюються випадки зупинення дії
спеціального дозволу, де вказано, що такий дозвіл може бути зупинено «у разі
порушення надрокористувачем або уповноваженим ним виконавцем робіт умов
користування надрами, передбачених спеціальним дозволом на користування надрами,
що призвели до тяжких наслідків, або існує небезпека їх настання».

При цьому, проєктом не визначено, що мається на увазі під «тяжкими
наслідками» та не встановлено ознак визначення небезпеки настання тяжких наслідків,
що дозволяє їх довільне тлумачення та створює умови для вчинення корупційних
правопорушень уповноваженим органом.

2.3. Відповідно до частини 5 статті 165 проєкту Кодексу, «у разі впровадження
надрокористувачем передових сучасних технологій та/або придбання нового
обладнання для користування надрами, що зменшують вплив такої діяльності на
довкілля, такий надрокористувач тимчасово повністю звільняється від сплати
податку на прибуток підприємств за рік, в якому надрокористувач впровадив та/або
придбав вказане нове обладнання».

Використання оціночних понять «у разі впровадження передових технологій» та
“нового обладнання” наділяє контролюючий орган у сфері податків і зборів правом на
власний розсуд звільняти від сплати податку надрокористувачів, що створює умови для
вчинення корупційних правопорушень як надрокористувачами, так і уповноваженим
органом.

2.4. Необгрунтовані оціночні поняття також вживаються:
-у частині 4 статті 15 проєкту Кодексу, відповідно до якої «матеріали

геолого-економічної оцінки родовищ (ділянок надр) корисних копалин повинні
містити: характеристику геологічної будови покладів корисних копалин, їх
технологічних властивостей, гірничо-геологічних, гідрогеологічних та інших умов
залягання в обсязі, достатньому для прийняття обгрунтованих проектних
рішень… техніко-економічне обґрунтування кондицій для підрахунку запасів
корисних копалин, що забезпечують найповніше, економічно раціональне й
комплексне вилучення з надр запасів основних та тих, що спільно залягають,
корисних копалин…прогнозну економічну оцінку сумарного ефекту від експлуатації
родовища за одним або кількома варіантами показників (параметрів) кондицій з
визначенням прогнозних результатів підприємницької діяльності гірничо переробного
комплексу в обсязі, достатньому для прийняття рішення про інвестування
подальших робіт…»;

-у абзаці 2 та 22 частини 2 статті 39, відповідно до якої «Користувачі надр
зобов'язані… забезпечувати повноту геологічного вивчення надр; під час
користування надрами застосовувати сучасні та новітні технології та техніку, що
забезпечують повне, комплексне і раціональне використання надр»;



-у частини 1 статті 52, відповідно до якої «діяльність у сфері користування
надрами, що призводить до порушення ґрунтового покриву, має здійснюватись
надрокористувачами методами та способами, які б виключали його надмірне
руйнування та максимальне збереження»;

-в абзаці 2 частини 4 статті 54, відповідно до якої «захоронення шкідливих
речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод - тієї частини надр, де може бути
забезпечена їх локалізація в суворо визначених межах»;

-в абзаці 1 частини 5 статті 98, відповідно до якої «конкурс на укладення угоди
про розподіл продукції щодо окремої ділянки надр проводиться за наявності
будь-якої з таких умов:…збитковість для користувачів надрами та держави
продовження розробки родовищ корисних копалин, яка обумовлена об'єктивними
факторами, у разі коли розробка такого родовища може забезпечити істотний обсяг
видобування корисних копалин, а консервація чи ліквідація об'єкта розробки може
призвести до негативних соціальних наслідків та фінансових (матеріальних) втрат»;

-в абзацах 1-3 частини 1 статті 106, відповідно до яких «при визначенні
переможця конкурсу постійно діюча Міжвідомча комісія підраховує загальну
кількість балів…за такими основними критеріями: програма…забезпечує
найбільш ефективні та раціональні умови користування надрами; технологічні
рішення ведення робіт є найефективнішими…та забезпечують найбільший
економічний результат; забезпечуються оптимальні заходи з охорони надр і
відновлення довкілля»;

-в абзаці 6 частини 7 статті 110, відповідно до якої «оператор угоди про розподіл
продукції…зобов'язаний…надавати усім учасникам угоди достатній доступ до
повної інформації стосовно всієї діяльності, що проводиться за укладеною угодою про
розподіл продукції, включаючи будь-яку конфіденційну інформацію, що має комерційну
цінність»;

-у частині 1 статті 121, відповідно до якої «інвестор має право передати
повністю або частково свої права та обов'язки…за умови, що така особа має достатньо
фінансових і технічних ресурсів…Відмова Кабінетом Міністрів України у такому
погоджені без поважних причин не допускається»;

-у частині 3 статті 123, відповідно до якої «при виявленні істотних порушень
умов угоди, Кабінет Міністрів України має право звернутися до суду…»;

-у частині 3 статті 137, відповідно до якої «видобуток нафти і газу з родовища
(покладу) за час його дослідно- промислової розробки не повинен спричиняти
істотного зменшення обсягу їх кінцевого видобутку із надр та обмежувати вибір
найбільш ефективних методів промислової розробки родовища»;

-у частині 1 статті 139, відповідно до якої «…геологорозвідувальні роботи з
вивчення газоносності виділеної ділянки надр продовжуються з метою отримання
достовірних даних у обсягах, достатніх для опрацювання проекту на будівництво
технологічного комплексу…»;

-у частині 7 статті 139, відповідно до якої «раціональне і ефективне ведення
геологорозвідувальних робіт на газ…передбачає дотримання оптимальної
послідовності виконання геологорозвідувальних робіт»;

-у частині 6 статті 145, відповідно до якої «на всіх заново виявлених родовищах
уранових руд проводяться пошуково-оцінні роботи в обсягах, необхідних для
обґрунтованої оцінки їхнього промислового значення»;



-у частині 1 статті 147, відповідно до якої «якщо під час розвідувальних робіт
центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері
геологічного вивчення та раціонального використання надр зроблено обгрунтований
висновок про знаходження родовища (родовищ) корисних копалин в межах ділянок
двох або більше надрокористувачів, між цими користувачами укладається угода про
спільну розвідку та розробку родовища»;

- у частині 6 статті 165, якою встановлюється, що надрокористувачі, яким
вперше надано спеціальний дозвіл на користування надрами, тимчасово звільняються
від сплати податку на прибуток підприємств на 1 рік, а у регіонах, що потребують
економічного стимулювання – на 3 роки. При цьому, не уточнюється перелік регіонів,
що потребують економічного стимулювання;

-в абзаці 1 та 3 частини 4 статті 154, відповідно до якої надрокористувачі
зобов'язані «застосовувати прогресивні технології і техніку, що забезпечують
раціональне використання надр та найбільш повне вилучення з надр підземних вод та
супутніх компонентів; безумовно і своєчасно виконувати всі технічні вимоги…» тощо.

3. Нечітка регламентація прав, обов’язків та відповідальності юридичних та
фізичних осіб під час здійснення публічних процедур.

3.1. Відповідно до частини 3 статті 7 «Ділянки надр, надані для будівництва та
експлуатації підземних споруд і для інших цілей, не пов'язаних з видобуванням
корисних копалин, підлягають державному обліку центральним органом виконавчої
влади, який реалізує державну політику у сфері промислової безпеки, охорони праці,
поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення
державного гірничого нагляду».

При цьому, проєктом Кодексу не визначений чіткий перелік ділянок, які мають
підлягати обліку, що може сприяти виникненню корупційних ризиків.

3.2. Відповідно до абзацу 23 частини 2 статті 39 «Користувачі надр зобов'язані:
… повідомляти центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну
політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр про
відчуження права на користування надрами та геологічної інформації».

При цьому, проєкт Кодексу не визначає порядок та строки такого повідомлення,
що фактично унеможливлює виконання покладеного на користувача надр обов’язку. За
відсутності визначення реальної можливості реалізації такого обов’язку зі сторони
надрокористувача створюються умови для вчинення корупційних правопорушень.

Аналогічне зауваження стосується і абзацу 26 частини 2 статті 39, яка зобов’язує
надрокористувача «здійснювати обов’язкове страхування відповідно до закону». При
цьому, не визначено ні виду, ні форми, ні порядку такого страхування, що
унеможливлює практичну реалізацію цієї норми суб’єктом користування надрами та
сприяє вчиненню корупційних зловживань зі сторони контролюючого органу.

3.3. Нечітка регламентація обов’язків надрокористувачів, за яких здійснюється
обмеження прав надрокористувача щодо вільного вибору товарів, робіт та послуг
передбачена у абзаці 29 частини 2 статті 39, відповідно до якої на надрокористувачів



покладено обов’язок «надавати у процесі надрокористування переваг товарам,
роботам та послугам українського походження, а також прийняття (наймання) на
роботу працівників переважно з числа громадян України».

При цьому, не визначено, у чому полягатиме таке «надання переваг», що
унеможливлює практичну реалізацію цієї норми надрокористувачами та відповідно
сприяє корупційним зловживанням контролюючого органу.

Аналогічне ж зауваження стосується абзацу 1 частини 7 статті 109 проєкту
Кодексу, яка визначає, що угода про розподіл продукції повинна передбачати обов'язки
інвестора щодо «надання переваг продукції, товарам, роботам, послугам та іншим
матеріальним цінностям українського походження за рівних умов стосовно ціни,
дотримання строку виконання робіт, відповідності робіт міжнародним стандартам».

3.4. Відповідно до абзацу 5 частини 3 статті 39 проєкту Кодексу,
«Надрокористувач зобов’язаний дотримуватись особливих умов
надрокористування…зареєструвати протягом 30 робочих днів у центральному органі
виконавчої влади, який реалізує «Форму №3-ГР» для надрокористування пов’язаного з
геологічним вивченням, геологічним вивчення, у тому числі дослідно-промисловою
розробкою».

Однак, такого визначення як «центральний орган, що реалізує Форму № 3»
чинним законодавством не передбачено. Відтак, в проєкті Кодексу відсутній реальний
механізм реалізації покладеного на надрокористувача обов’язку щодо реалізації
особливих умов надрокористування, що сприятиме корупційним зловживанням
контролюючого органу.

3.5. Відповідно до частини 2 статті 55 проєку Кодексу, спеціальний дозвіл на
користування надрами має містити ”відомості про погодження надання дозволу”. При
цьому, проєкт Кодексу не уточнює ким має бути погоджено надання спеціального
дозволу, що унеможливлює практичну реалізацію вказаного положення. Відтак, вказана
норма потребує уточнення, з урахуванням принципу юридичної визначеності.

3.6. Відповідно до частини 1 статті 63 проєкту Кодексу «Для отримання
дозволу без проведення аукціону заявник подає центральному органу виконавчої
влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального
використання надр або Раді міністрів Автономної Республіки Крим заяву разом
з…пояснювальною запискою».

При цьому, проєктом Кодексу не визначаються вимоги до форми та змісту такої
пояснювальної записки, що при практичній реалізації може стати механізмом для
корупційних зловживань уповноваженими  на виданнях спеціальних дозволів органами.

3.7. Відповідно до частини 8 статті 150 «підприємства, що проводять підривні
роботи, зобов'язані мати склади та інші спеціальні місця для зберігання вибухових
матеріалів, засоби їх перевезення та охорони, документацію, а також персонал
відповідно до вимог, передбачених законодавством України». Вказана норма зобов’язує
підприємства, що проводять підривні роботи мати в наявності і склади, і інші
спеціальні місця для зберігання вибухових матеріалів. При цьому, ні статтею, ні іншими
положеннями проєкту Кодексу не визначається ознак«інших спеціальних місць».Крім



того, не визначено вид речового права на такі об’єкти, тобто не вказано чи повинні вони
належати підприємству на праві власності чи можуть знаходитися лише у їх
користуванні. Зазначені недоліки здатні ускладнити практичне застосування вказаного
положення, що сприятиме корупційним зловживанням контролюючого органу.

4. Створення надмірних обтяжень чи штучних перешкод для отримувачів
адміністративних послуг.

Главою 10 проєкту Кодексу регламентується питання подання документів та
отримання спеціального дозволу на користування надрами, продовження строку дії
спеціального дозволу та переоформлення. Наприклад:

відповідно до частини 1 статті 62, «для отримання спеціального дозволу на
користування надрами без проведення аукціону, продовження строку його дії, внесення
до нього змін та переоформлення заявник подає центральному органу виконавчої
влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та
раціонального використання надр, заяву разом з документами…у паперовій або
електронній формі»;

відповідно до частини 3 статті 71 «надрокористувач або його представник,
уповноважений на отримання спеціального дозволу на користування надрами, протягом
30 робочих днів від дня прийняття рішення про надання спеціального дозволу на
користування надрами, продовження строку його дії, внесення до нього змін та
переоформленні, зобов'язаний отримати спеціальний дозвіл на користування
надрами в приміщенні центрального органу виконавчої влади, який реалізує
державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання
надр».

При цьому, проєктом Кодексу не передбачено можливість подачі заяви на
отримання дозволу через центри надання адміністративних послуг, що суперечить
частині 14 статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності», відповідно до якої «прийняття від суб’єкта господарювання або
уповноваженої ним особи заяви про одержання (переоформлення, анулювання)
документа дозвільного характеру здійснюється адміністратором у центрі надання
адміністративних послуг».

Також, у статті 9 Закону України «Про адміністративні послуги» визначено, що
адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адміністративних послуг
безпосередньо або через центри надання адміністративних послуг.

Таким чином, вищевказані положення проєкту позбавляють суб’єктів
господарювання законного права подавати заяви та отримувати дозволи через
центри надання адміністративних послуг.

Аналогічні  зауваження стосуються і статті 63 проєкту Кодексу.
У зв’язку з викладеним та з метою запобігання виникненню корупційних

ризиків, проєкт Кодексу необхідно доповнити відповідними нормами щодо можливості
подавати заяви та отримувати дозволи через центри надання адміністративних послуг.

5. Відсутність чи недоліки конкурентних (тендерних) процедур.



Відповідно до частини 10 статті 6 проєкту Кодексу «Технічний адміністратор
Інтерактивної карти корисних копалин України, Державного реєстру артезіанських
свердловин, Державного реєстру нафтових і газових свердловин та Державного
сховища геологічної інформації та кам’яного матеріалу - державне підприємство,
визначене центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику
у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр та віднесене до
сфери його управління, що здійснює заходи із створення, впровадження та
супроводження програмного забезпечення Інтерактивної карти корисних копалин
України, Державного реєстру артезіанських свердловин, Державного реєстру нафтових
і газових свердловин та Державного сховища геологічної інформації та кам’яного
матеріалу, відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист
даних, які розміщені на цих ресурсах».

При цьому, проєктом Кодексу не визначено механізму відбору вказаного
технічного адміністратора центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр
(далі – ЦОВВ), цим самим створюються умови для призначення технічного
адміністратора Інтерактивної карти без проведення відповідного конкурсу, що може
призвести до корупційних зловживань представниками уповноваженого ЦОВВ.

Оскільки фінансування Інтерактивної карти корисних копалин України,
Державного реєстру артезіанських свердловин, Державного реєстру нафтових і газових
свердловин та Державного сховища геологічної інформації та кам’яного матеріалу
здійснюється за рахунок бюджетних коштів, доцільно передбачити визначення
технічного адміністратора не за рішенням ЦОВВ, а на підставі процедур, визначених у
Законі України «Про публічні закупівлі». Це дозволить запобігти проявам корупції та
сприятиме розвитку добросовісної конкуренції при визначенні технічного
Адміністратора.

6. Необґрунтоване делегування повноважень.
Відповідно до частини 2 статті 28 «Центральний орган виконавчої влади,

який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального
використання надр може здійснювати власні повноваження із залученням установ,
підприємств та організацій, що входять до сфери його управління».

Проте, проєктом Кодексу не передбачено чіткий, вичерпний перелік таких
повноважень, а також критеріїв за якими може бути делеговано здійснення таких
повноважень, що може вплинути на зниження рівня контролю за виконанням таких
повноважень та сприятиме корупційним зловживанням зі сторони уповноважених
вказаним центральним органом виконавчої влади організацій. Крім того, не визначено
вимог та не вказано, яких саме установ, підприємств та організацій може бути залучено
до здійснення таких повноважень, що може свідчити про невиправдане делегування
повноважень суб’єктам приватного права, для яких здійснення таких повноважень є
невластивим.

7. Прогалина.



7.1. Статтею 38 проєкту Кодексу визначаються строки користування надрами,
плата за їх користування і деякі питання, які стосуються спеціальних дозволів. В
частині 5 цієї статті встановлюється строк дії спеціального дозволу на створення
геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне,
санітарно-оздоровче значення.

При цьому, проєктом жодним чином не регулюється питання надання
спеціального дозволу на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі
дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням бурштину
(промисловою розробкою родовищ) та терміну дії такого спеціального дозволу, що
може сприяти корупційним зловживанням уповноваженого органу при виданні та
встановлені терміну дії такого дозволу.

Варто вказати, що питання надання спеціального дозволу та терміну його дії
врегульовано у статтях 14 та 15 чинного Кодексу України про надра.

7.2. У статті 40 проєкту Кодексу йдеться мова про інтегровані об’єкти
надрокористування, які мають бути внесені до Державного реєстру інтегрованих
об’єктів надрокористування. При цьому, в проєкті не визначено правових засад
створення та функціонування Державного реєстру інтегрованих об’єктів
надрокористування, не визначено, ким створюватиметься вказаний реєстр, механізм
його створення, а також, хто буде держателем цього Реєстру, що створює юридичну
прогалину та може сприяти корупційним зловживанням при створені зазначеного
Державного реєстру.

7.3. Відповідно до частини 6 статті 140 проєкту Кодексу «звіти про геологічне
вивчення надр на стадіях пошукової оцінки, розвідки, дорозвідки родовищ, а також
розвідані (оцінені) запаси та ресурси корисних копалин підлягають державній
геологічній експертизі спеціалізованими державними геологічними
підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління
центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері
геологічного вивчення та раціонального використання надр, та які визначаються
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
геологічного вивчення та раціонального використання надр, на конкурсних засадах,
враховуючи їх статутні завдання та спеціалізацію».

При цьому, проєктом не визначено механізму проведення конкурсного відбору на
визначення установи чи організації, яка здійснюватиме державну геологічну
експертизу, що надасть можливість в ручному режимі визначати виконавців проведення
такої експертизи.

Аналогічне зауваження стосується статті 142 та частини 1 статті 143, в яких
йдеться мова про державну експертизу спеціалізованими державними геологічними
підприємствами, установами та організаціями.

8. Надання необґрунтованих привілеїв (фаворитизм).

8.1. Статтею 61 проєкту Кодексу визначається перелік підстав для отримання
спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціонів.



Відповідно до абзацу 1 частини 1 цієї статті, надрокористувач, який здійснює
видобування корисних копалин на підставі спеціального дозволу на геологічне
вивчення надр, у тому числі дослідно-промислову розробку корисних копалин та за
власні кошти виконав геологічне вивчення ділянки надр та геолого-економічну оцінку
запасів корисних копалин може отримати спеціальний дозвіл на користування надрами
без проведення аукціонів.

Вказана норма, не тільки дозволить отримувати окремим суб’єктам користування
надрами спеціальний дозвіл без проведення аукціону, а й, відповідно до абзацу 3
частини 1, надасть можливість розширити діяльність користувачів надр зі звичайного
геологічного вивчення корисних копалин до їх промислової розробки, що створює
нерівні умови при отриманні спеціального дозволу на користування надрами між
особами, які вже мають такий спеціальний дозвіл та особами, які вперше планують
його отримати, що може слугувати механізмом для корупційних зловживань.

8.2. Відповідно до частини 3 статті 127 проєкту Кодексу, «стягнення коштів із
банківських рахунків, відкритих інвестором (представництвом іноземного інвестора
на території України) на території України для цілей угоди про розподіл продукції, не
може бути здійснено в безспірному порядку».

Відповідно до частини 6 цієї ж статті, «у разі, коли відповідно до законодавства
України встановлено обов'язковий продаж на валютному ринку України
надходжень в іноземній валюті, ця вимога не поширюється на надходження в
іноземній валюті, одержані інвесторами (представництвами іноземних інвесторів на
території України), що є сторонами угоди про розподіл продукції, від реалізації частини
виробленої продукції, яка є їх власністю, власністю інших інвесторів або держави, а
також від здійснення іншої діяльності, передбаченої угодою про розподіл продукції».

Вищевказані норми, без належних на те підстав, надають привілеї іноземним
інвесторам в частині формування виключень щодо стягнення та обміну коштів, що
ставить вітчизняних інвесторів у завідомо гірше правове становище, порівняно з
іноземними інвесторами та може сприяти корупційним зловживанням.

9. Дублювання повноважень.

Відповідно до частини 2 статті 171 проєкту Кодексу, здійснювати державний
нагляд (контроль) у вказаній сфері уповноважено центральний орган виконавчої влади,
який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального
використання надр.

Водночас, відповідно до абзацу 5 статті 26 проєкту Кодексу повноваження щодо
здійснення державного нагляду (контролю) у цій сфері покладено на Верховну
Раду Автономної Республіки Крим, що може викликати неоднозначність у порядку
здійснення таких повноважень, невизначеність стосовно суб’єкта здійснення такого
повноваження..

Вищевказане, також суперечить абзацу 9 статті 3 Закону України «Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», в якій
визначено основні принципи державного нагляду (контролю), такі як:



неприпустимість дублювання повноважень органів державного нагляду
(контролю) та неприпустимість здійснення заходів державного нагляду (контролю)
різними органами державного нагляду (контролю) з одного й того самого питання.

10. Юридична колізія.

10.1. У частині 5 статті 38 проєкту Кодексу йдеться мова про новий
“спеціальний дозвіл на створення геологічних територій та об’єктів”. При цьому, в
прикінцевих та перехідних положеннях Кодексу не міститься пропозиції внесення змін
до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності», що створює юридичну колізію із вказаним Законом.
Відповідно до частини 5 статті 1 Закону України «Про Перелік документів дозвільного
характеру у сфері господарської діяльності», встановлення інших видів документів
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності може здійснюватися шляхом
внесення відповідних змін до цього Закону.

Аналогічне зауваження стосується і терміну «спеціальний дозвіл на
користування надрами», який вживається у пункті 122 частини 1 статті 1 та в інших
положеннях Кодексу, що суперечить Закону України «Про Перелік документів
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», а саме пункту 133 Переліку, де
вживається термін «спеціальні дозволи на користування надрами у межах конкретних
ділянок».

Таким чином, вищевказані положення проєкту Кодексу містять юридичну
колізію в частині суперечності між положеннями різних нормативно-правових актів
однакової юридичної сили у вирішенні одного й того ж питання, що допускає різне
тлумачення норм.

Такі, положення проєкту Кодексу сприяють вчиненню корупційних
правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, а тому потребують
доопрацювання з урахуванням зазначеного вище.

10.2. Статтею 37 проєкту Кодексу визначається перелік видів користування
надрами. При цьому, види користування надрами, на які видаються
дозволи,проєктом Кодексу не визначені, що не узгоджується з абзацом 1 частини 1
статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,
згідно якої виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням
документів дозвільного характеру, встановлюються, зокрема, необхідність одержання
документів дозвільного характеру та їх види.

Таким чином, зазначені положення містять юридичну колізію в частині
суперечності між положеннями різних нормативно-правових актів однакової
юридичної сили у вирішенні одного й того ж питання, що допускає різне тлумачення
норм.

Отже, з метою усунення цього корупціогенного фактору, необхідно у проєкті
Кодексу чітко та вичерпно визначити види користування надрами, на які
видаються спеціальні дозволи.

10.3. Частиною 8 статті 38 проєкту Кодексу визначається, що за надання
спеціальних дозволів на користування надрами справляється відповідний збір.



Разом з тим, відповідно до частини 2 статті 4-1 Закону України «Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності», плата за видачу (переоформлення)
документів дозвільного характеру (адміністративний збір) визначається відповідно до
Закону України «Про адміністративні послуги». Так, згідно частини 3 статті 11 цього
Закону, розмір плати за надання адміністративної послуги (адміністративного збору) і
порядок її справляння визначаються законом з урахуванням її соціального та
економічного значення. 

Проте проєкт Кодексу не визначає ані розміру збору за надання спеціальних
дозволів, ані порядку його справляння. Також, проєктом не визначено розмір збору за
переоформлення таких дозволів.

Відтак, вищевказані положення містять юридичну колізію в частині
суперечності між положеннями різних нормативно-правових актів однакової
юридичної сили у вирішенні одного й того ж питання, що допускає різне тлумачення
норм та може сприяти корупційним зловживанням.

Враховуючи вказане, проєкт Кодексу потребує доопрацювання з метою усунення
зазначених недоліків.

10.4. Частина 2 статті 128 проєкту Кодексу регламентує питання трудових
правовідносини між інвестором та його працівниками і встановлює, що «держава
забезпечує вчасну видачу дозволів на працевлаштування…Такі дозволи на
працевлаштування та службові картки видаються у централізованому порядку
винятково на підставі звернень інвесторів (у тому числі оператора угоди) із
додаванням переліків відповідних іноземних працівників, сформованих інвесторами (у
тому числі оператором угоди). При цьому вимоги щодо подання будь-яких інших
документів, передбачених чинним законодавством для отримання дозволів на
працевлаштування або службових карток, не застосовуються».

Вказане положення суперечить розділу 8 Закону України «Про зайнятість
населення», в якому визначені підстави, перелік необхідних документів та строки
видачі дозволів на працевлаштування іноземних громадян. Вказана суперечність
створює ризики корупційних зловживань, оскільки дає можливість уповноваженому
органу застосовуватися норму, яка є для нього більш вигідною.

Аналогічне зауваження стосується частини 3 статті 128 проєкту, відповідно до
якої «на підставі звернень підрядної, субпідрядної або іншої організації (особи), яка
виконує роботи на замовлення інвестора в рамках угоди про розподіл продукції, із
додаванням до звернень листів підтримки від інвестора (у тому числі оператора угоди),
держава сприяє вчасній видачі дозволу на застосування праці іноземців та/або
службових карток для працевлаштування такої кількості іноземних працівників,
яка необхідна для виконання відповідних робіт в рамках угоди про розподіл
продукції такою підрядною, субпідрядною або іншою організацією (особою)», що
суперечить принципам та меті здійснення державної політики у сфері зайнятості
населення, які містяться у статті 15 Закону України «Про зайнятість населення».

10.5. Частиною 4 статті 149 проєкту Кодексу визначено, що проекти об’єктів
надрокористування розробляються проектними організаціями або спеціалізованими
підрозділами підприємств, установ та організацій, фізичними особами - підприємцями,



які мають ліцензію на виконання цих робіт. Ліцензія видається в порядку,
встановленому законодавством.

Проте, станом на сьогодні, чинним законодавством отримання ліцензій на
проектування об’єктів надрокористування не передбачено, а відповідно до абзацу 1 та 2
частини 1 статті 3 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
до принципів державної політики у сфері ліцензування віднесено, зокрема те, що
«запровадження ліцензування виду господарської діяльності здійснюється виключно
законом шляхом внесення змін до статті 7 цього Закону. Види господарської
діяльності, не зазначені у статті 7 вказаного Закону, ліцензуванню не підлягають».
Відтак, запропонована проєктом Кодексу норма не узгоджується з нормами чинного
законодавства.

Аналогічне зауваження стосується частини 14 цієї ж статті, відповідно до якої
«будівництво об’єктів надрокористування, розташованих у гірничому масиві
(виробці), здійснюється спеціалізованими суб’єктами господарювання, які мають
ліцензію на виконання таких робіт…».

10.6. Частиною 2 статті 165 проєкту Кодексу встановлюються пільгові ставки
рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, що
суперечить статті 2 Податкового кодексу України, відповідно до якого «пільгові ставки
можуть встановлюватись виключно шляхом внесення змін до цього Кодексу», які в
прикінцевих та перехідних положеннях до цього проєкту Кодексу, ані окремим
законопроєктом не передбачені.

Відповідно до частини 4 статті 165, «у разі реінвестування надрокористувачем не
менше ніж 50 відсотків отриманого прибутку у розвиток виробництва такий
надрокористувач тимчасово звільняється від сплати податку на прибуток підприємств
протягом періоду здійснення такого реінвестування». Знову ж таки, відповідні зміни до
Податкового кодексу України мають бути визначені окремим законопроєктом. Такій же
недолік міститься у частині 1 статті 167, у якій йдеться мова про звільнення
надрокористувачів, які за власні кошти створюють нову чи відновлюють геологічну
інформацію, від оподаткування операцій з передачі права власності на геологічну
інформацію.

Зауваження щодо обов’язкового внесення змін до інших актів стосується також
частини 3 статті 165 проєкту, в якій передбачені пільги щодо звільнення від
оподаткування ввізним митом, які, як і пільгові ставки щодо рентної плати, мають бути
встановлені  у Митному кодексі України шляхом прийняття  окремого законопроєкту.

10.7. Відповідно до частини 4 статті 182 проєкту, «законодавчими актами може
бути встановлено відповідальність за інші порушення законодавства про надра»,
Вказане положення суперечить пункту 22 статті 92 Конституції України, яка
встановлює, що виключно законами України визначаються «засади цивільно-правової
відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними
правопорушеннями, та відповідальність за них».



Інші зауваження.

1. Відповідно до пункту 72 частини 1 статті 1 Кодексу, «лот - дозвіл, що є
предметом проведення аукціону». Однак, вважаємо, що все ж сам бланк дозволу не
може бути лотом, оскільки лотом може виступати ділянка з супровідною
документацією.

2. Відповідно до пункту 78 частини 1 статті 1 Кодексу, «нафта - корисна копалина,
що являє собою суміш вуглеводнів та розчинених в них компонентів, які перебувають у
рідкому стані за стандартних умов».

При цьому, Кодексом не уточнюються стандартні умови. Натомість, стандартні
умови визначені у абзацах 4 та 11 частини 1 статті 1 чинного Закону України «Про
нафту і газ» та встановлюються на рівні тиску 760 мм ртутного стовпа і температури 20
градусів Цельсія, який втратить чинність після набрання чинності вказаного Кодексу.
Відтак, доцільно залишити визначення поняття «нафта» в тій редакції, яка визначена у
Законі України «Про нафту і газ».

3. По тексту Кодексу вживається термін «дозвільний документ». Проте, у Законі
України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» визначено поняття
«документ дозвільного характеру».

Відтак, доцільно узгодити терміни відповідно до чинного законодавства.
4. Відповідно до частини 9 статті 10 «Інтерактивна карта корисних копалин

України містить картографічну інформацію (межі земельних ділянок із зазначенням
форм власності, контури підрахунку запасів корисних копалин, межі спеціальних
дозволів на користування надрами) та іншу геологічну інформацію про надра (дані про
запаси з державного балансу запасів корисних копалин України, інформацію про роботи
і дослідження з геологічного вивчення надр, інформацію про розміщення артезіанських,
нафтових та газових свердловин), відомості про спеціальні дозволи на користування
надрами та заяв, відомості про об’єкти надрокористування, які запропоновані для
продажу шляхом електронних торгів та інформацію про ділянки надр щодо яких
оголошено конкурс на укладення угоди про розподіл продукції та іншу інформацію
відповідно до вимог цього Кодексу».

При цьому, проєктом Кодексу не визначається установа чи організація, якій
належатимуть майнові права інтелектуальної власності на програмне забезпечення
Інтерактивної карти корисних копалин України.

Відтак, у проєкті слід визначити, що право власності на програмне забезпечення
Інтерактивної карти корисних копалин України належить державі.

5. Техніко-юридичні недоліки.

5.1. У статті 12 та 48 проєкту Кодексу визначаються нові терміни «Державна
експертиза» та «Резервування земельних ділянок з перспективними покладами
корисних копалин». Однак, відповідно до вимог законодавчої техніки2, такі визначення
мають бути розміщені у статті 1 проєкту Кодексу, де розміщені всі інші визначення.

2 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0002451-06#Text

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0002451-06#Text


5.2. Стаття 59 проєкту Кодексу визначена як «Неактивні спеціальні дозволи на
користування надрами», що не відповідає суті самої статті, в якій йдеться мова про
рентні платежі за користування надрами.

5.3. Варто звернути увагу, що проєкт Кодексу не відповідає основним вимогам
законодавчої техніки3, відповідно до яких, статті проєкту мають бути максимально
короткими. Деякі статті проєкту Кодексу є надто об’ємними, оскільки становлять
більше 4-5 сторінок та при цьому, не містять пронумерованих частин. Варто зауважити,
що статті проєктів не мають бути громіздкими та перенасиченими регулятивними
приписами, адже це призводить не лише до ускладнень під час їх аналізу, але й може
призвести до складнощів під час їх практичного застосування.

5.4. Проєктом Кодексу часто застосовуються визначення того чи іншого строку
(частина 4 та 8 статті 16, частина 2 статті 57, частина 2 статті 61,частина 2 та 3 статті
67, частина 3 статті 68, частина 5 статті 73, стаття 103, частина 2 статті 121, частина 2
статті 134 тощо), зокрема, у вигляді «календарних днів», «днів», «протягом одного
року», «місяць».

Враховуючи вимоги нормопроектувальної техніки, пропонуємо визначити єдиний
підхід до встановлення часових меж, наприклад, взяти за основу «календарні дні», що
буде сприяти прозорості та єдності термінології.

5.5. У главі 19 проєкту Кодексу відсутній номер та назва статті.

6. Можливість створення тиску на надрокористувачів шляхом здійснення
безпідставних повідомлень до поліції.

Відповідно до абзацу 5 частини 1 статті 69, абзацу 5 частини 1 статті 70, абзацу 6
частини 2 статті 72 «Підставами для відмови….у наданні спеціального дозволу на
користування надрами є… наявність інформації від правоохоронних органів та
суб’єктів фінансового моніторингу, що заявник здійснює фінансування тероризму в
Україні».

При цьому, проєктом Кодексу не визначено форму надання такої інформації, а
також не визначено процесуальної форми фіксації такої інформації правоохоронними
органами, наприклад повідомлення про підозру за фінансування тероризму чи наявність
обвинувального вироку суду. . Без належної конкретизації вказаного положення
проєкту, , створюється можливість уповноваженим органам фактично безпідставно
відмовляти надрокористувачам у наданні спеціального дозволу.

7. Відсутність фінансово-економічного обгрунтування.

Відповідно до частини 8 статті 165 проєкту Кодексу створюється Державне
кредитно-страхове агентство, яке є державним підприємством та належить до сфери
управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, державну
зовнішньоекономічну політику, що потребуватиме значних витрат з державного
бюджету.

3 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0002451-06#Text
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При цьому, в пояснювальній записці до проєкту Кодексу не вказано жодних
фінансово-економічних розрахунків, що не сприятиме практичній реалізації норм.

Позиції стейкхолдерів.

Асоціація газовидобувних компаній України (далі – Асоціація) висловила
підтримку ряду новел, які визначено в проєкті Кодексу, а саме:

кодифікація законодавства у сфері надрокористування;

розмежування ключових повноважень у сфері надрокористування та
впровадження принципу «єдиного вікна»;

цифровізація адміністративних процесів;

спрощення доступу до геологічної інформації;

лібералізація обігу спецдозволів;

застосування оцінки запасів, проведеної за міжнародними стандартами;

лібералізація доходів надрокористувачів;

регламентація процедури та анулювання дії спецдозволів;

скасування дублюючих дозвільно-погоджуючих інструментів тощо.

При цьому, Асоціація звертає увагу на наступні недоліки проєкту Кодексу:

1. Додаткова плата за користування ділянками надр та непрозорий підхід до її
розрахунку

Асоціація виступає проти впровадження додаткової плати за користування
ділянками надр за неактивні спецдозволи («сплячі ліцензії») та посилення таким чином
податкового навантаження на компанії галузі, звертаючи увагу на те, що запровадження
додаткової плати не є адекватним інструментом боротьби зі «сплячими ліцензіями»,
оскільки чинне законодавство вже містить значно жорсткіший превентивний
запобіжник від фактичного не користування надрами. Зокрема, згідно пунктом 6
частини 1 статті 26 Кодексу України про надра, право користування припиняється, якщо
користувач без поважних причин протягом двох років, а для нафтогазперспективних
площ та родовищ нафти та газу – 180 календарних днів не приступив до користування
надрами.

Асоціація наголошує, що у разі прийняття цього нововведення в особливо
вразливому становищі можуть опинитися саме добросовісні надрокористувачі, які
зробили все можливе, згідно з програмою робіт, проте не змогли розпочати видобуток з
об’єктивних причин існування несприятливих геологічних та/або технічних умов.

2. Непрозорий підхід до обрахунку вартості спецдозволів та геоінформації



Асоціація зазначає, що проєкт Кодексу не визначає спеціальної методики
розрахунку початкової ціни продажу «наскрізного» спецдозволу на ділянках, де відсутні
затверджені у встановленому порядку запаси корисних копалин.

3. Відсутність лібералізації процедур, пов’язаних з отриманням висновку з
оцінки впливу на довкілля

Асоціація вказує, що проєкт Кодексу містить загальну відсильну інформацію на
Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» щодо проходження процедур,
пов’язаних з отриманням висновку з оцінки впливу на довкілля, та врахування
результатів оцінки впливу на довкілля при провадженні планової діяльності, що
суперечить поточній політиці дерегуляції видобувного сектору та євроінтеграційним
зобов’язанням України.

4. Неповний перелік корисних копалин загальнодержавного значення

Асоціація звертає увагу на те, що проєкт Кодексу не включає у перелік корисних
копалин загальнодержавного значення «газ колекторів щільних порід» як окрему
корисну копалину.

Чинне законодавство України не визначає газ колекторів щільних порід як
окремий вид корисних копалин, при цьому надаючи належну правову кваліфікацію
окремим видам корисних копалин як традиційного, так і не традиційного природного
газу.

При цьому, чинна редакція підпункту 14.1.35 пункту 14.1 статті 14 Податкового
Кодексу України відносить газ колекторів щільних порід до вуглеводневої сировини, що
є товарною продукцією та може видобуватися користувачами нафогазоносних надр з
метою отримання доходів. Відтак, надання газу колекторів щільних порід правового
статусу окремого виду корисних копалин є першим кроком на шляху до впровадження
спеціального правового та фіскально привабливого режиму видобутку газу колекторів
щільних порід в України.

5. Встановлення додаткового кваліфікаційного критерію участі в аукціоні

Асоціація виступає проти встановлення додаткового кваліфікаційного критерію
участі в аукціоні «відсутність в учасника заборгованості зі сплати податків, зборів,
заробітної плати», оскільки це порушує принцип рівності та недискримінації всіх
суб’єктів господарювання, закріплений у статті 13 Конституції України та статті 6
Господарського Кодексу України.

Асоціація звертає увагу на те, що чинне законодавство не передбачає такої умови
участі в аукціоні. Відповідно, закріплення додаткового критерію участі в аукціоні
невиправдано ускладнює ведення видобувного бізнесу в Україні та суперечить політиці
дерегуляції видобувного сектору тощо.

(детальніше у Додатку 1 до Висновку)



Національна асоціація добувної промисловості України (НАДПУ) підтримує
проєкт Кодексу в наявній редакції, зазначаючи, що НАДПУ приєдналася до членства у
Міжвідомчій робочій групі з розроблення нової редакції Кодексу України про надра та
запропонувала значну кількість ініціатив, у тому числі спрямованих на уникнення
корупціогенних ризиків, які знайшли своє відображення у проекті Кодексу:

1. Асоціацією підтримано та впроваджено повернення до українського
законодавства такої категорії корисних копалин, як стратегічні (тобто ті, що становлять
важливе економічне й стратегічне значення для розвитку економіки України у
довгостроковому періоді). Адже перелік таких корисних копалин було затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 742, але скасовано Урядом у
2016 році.

Крім того, в проект Кодексу впроваджено і нову категорію корисних копалин
«критична мінеральна сировина» (дефіцит якої може становити загрозу національній
безпеці України, її промисловому розвитку через неможливість або недоцільність
заміни іншою сировиною у виробництві та споживанні). Така градація є вкрай
важливою на сьогодні для будь-якої економіки країни, яка хоче спрогнозувати свою
забезпеченість у ресурсах, підготуватися до нових геополітичних викликів з пошуку
паливних, критичних, стратегічних ресурсів і тим самим відвести загрозу своїй
економічній та політичній незалежності.

2. Асоціацією також запропоновано затвердити у проекті Кодексу розширення
переліку копалин місцевого значення. Сьогодні ефективної колаборації органів
місцевого самоврядування та надрокористувачів не налагоджено, а законодавство не
містить заохочень місцевої влади популяризувати на власних територіях залучення
нових інвесторів до розробки ділянок надр. В результаті маємо в регіонах
катастрофічно малі надходження від ренти за місцеві корисні копалини (за 2019 рік –
лише 124 млн. грн.), а подекуди - штучні перешкоди у виділенні землі для
надрокористувачів.

Тому новий Кодекс чітко закріпить перелік корисних копалин України, і при цьому
значно розширить групу корисних копалин місцевого значення – з 10 до 48. Це дасть:

привабливість регіону для надрокористувачів – адже для місцевих корисних
копалин спецдозвіл можна отримати без аукціону;

зріст доходів місцевих громад;

спрощення умов і економію коштів бізнесу для отримання спецдозволів на місцеві
копалини, і це позбавить місцеві ради стимулу чинити корупційні перешкоди у
виділенні землі для потреб надрокористування і тд.;

та в перспективі – нові надходження в держбюджет від створення нових робочих
місць, прямих та непрямих податків від супутніх галузей , що розвиватимуться у
регіонах.



3. Також Асоціацією підтримано впровадження можливості відчуження права
користування надрами третім особам. В Україні обмежена модель користування
надрами, при якій власник спецдозволу змушений його здійснювати лише
безпосередньо. І якщо у нього відпадає потреба чи можливість користування надрами,
він змушений або відмовитись від дозволу, або фактично зробити його «сплячим». За
такої моделі:

надрокористувач втрачає вже вкладені у отримання дозволу чималі кошти, якщо
він самостійно відмовився від нього;

держава витрачає час та кошти для передання ділянки надр іншому
надрокористувачу;

нарощування мінерально-сировинної бази України не здійснюється;

державний та місцеві бюджети недоотримують податки та збори;

не створюються робочі місця, збільшується рівень безробіття.

Але при цьому, наприклад, земельну ділянку - такий же, як і надра, спільний
обмежений ресурс - можна передати у суборенду, тобто відчужити право її
використання третій особі. Підстав для штучного закриття державою ринку
надрокористування немає, що підтверджено досвідом як успішних держав (Канада,
Великобританія, Норвегія), так і тих, що стрімко розвиваються (Бразилія та Казахстан),
де право користування надрами може відчужуватись без таких обмежень. Проблема
повністю вирішується в проекті Кодексу. Він дозволяє надрокористувачу відчужувати
право на користування надрами шляхом:

продажу, передачі іншій юридичній або фізичній особі за договором управління
майном,

передачі до статутних капіталів створюваних за участю надрокористувача
суб’єктів господарювання,

внесення як вклад у спільну діяльність,

передачі у заставу,

передачі у спадщину.

Крім того, це право можна відчужити повністю або частково, одній чи декільком
особам. Надрокористувач, який відчужив право, буде зобов’язаний тільки повідомити
про це Держгеонадра. Той, що набув таке право, - переоформити на себе спецдозвіл.
Такий максимально простий порядок ставлення держави до відома також дозволить
уникнути корупції шляхом унеможливлення впливу держави на продаж такого активу.

Таким чином, Асоціацією було проведено у складі відповідної міжвідомчої групи
значну роботу при написанні проекту Кодексу України про надра, забезпечивши як
оновлення нормативно-правового регулювання у сфері користування надрами
(максимальну його кодифікацію, запровадження у ньому кращих міжнародних практик,
приведення галузевого законодавства у відповідність з вимогами рамкових
законодавчих актів), а й, при цьому, усунення подвійного адміністративного
навантаження на бізнес і скасування механізмів та інструментів, що призводять до
можливості виникнення корупційних чинників.



(детальніше у Додатку 2 до Висновку)

Аналітичним центром DiXi Group надано ряд рекомендацій та зауважень щодо
проєкту Кодексу, а саме:

1. Визначення терміну «видобування корисних копалин на ділянках надр» є
невдалим з точки зору тавтології його формулювання: «видобування – це …
видобування», крім того, подане визначення включає лише гірничі об’єкти (без
урахування нафтогазових), виключає видобування корисних копалин фізичними
особами-підприємцями, які наразі є активними учасниками аукціонів.

2. Використання води для власних господарсько-побутових потреб визначається
як «використання підземних вод без мети її продажу». Оскільки мета використання є
абстрактним поняттям, буде важко визначити, коли потрібен дозвіл на користування
надрами для видобування підземних вод, а коли ні, що ймовірно призведе до
зловживань.

3. Необхідно чітко визначити статус Державної комісії України по запасах
корисних копалин – в запропонованій редакції Кодексу фіксується її поточний статус
(державна установа при Держгеонадрах). Рішення ДКЗ впливають на широке коло осіб,
тому вони мали би прийматися не підпорядкованою Держгеонадрам державною
установою, а мати гарантії неупередженості. В практиці ЄС, наприклад, такої установи
немає: практикується процедура залучення спеціальних експертів (competent person),
які проводять експертизу кожен за своїм напрямком і є незалежними. В порівнянні з
цим підходом, ДКЗ підпорядкована Держгеонадрам, та відповідно так чи інакше має
виконувати її доручення.

4. Положення в абзаці четвертому статті 2 «Регулювання відносин, що виникають
у процесі використання земель, лісів, вод і атмосферного повітря, охорони
навколишнього природного середовища, регулюються відповідним законодавством
України в частині, що не суперечить цьому Кодексу» є невдалим, оскільки
правовідносини з використання згаданих природних ресурсів регулюють спеціалізовані
НПА, у тому числі і кодекси, які є рівними цьому Кодексу. Наприклад, не можуть не
засовуватися норми Лісового кодексу, якщо вони суперечать Кодексу про надра. Якщо
такі суперечності є, вони мають бути вирішені шляхом внесення відповідних змін до
чинних кодексів/законів у прикінцевих положення. Не може Кодекс про надра бути на
рівні Конституції і відміняти норми інших кодексів автоматично.

5. Стаття 5 проєкту Кодексу суперечить статті 13 Конституції, де визначено що
надра є об’єктом власності українського народу. Відповідно прямими суб’єктами права
власності на надра власності не можуть бути органи влади. Вони можуть лише
представляти народ України у правовідносинах із надрокористувачем.

6. В статтях 41-42 проєкту Кодексу йдеться про умови та порядок відчуження
права користування надрами на користь третіх осіб, втім відсутні прямі запобіжники,
щодо недопущення фізичних та юридичних осіб, до яких застосовано спеціальні
економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Передбачено лише відмову у
переоформленні спецдозволу для таких осіб (неможливість виступати суб’єктом
користування надрами, де однією з умов є непідпадання під санкції). З іншого боку цей



запобіжник спрацьовує лише на етапі переоформлення спецдозволу, а право на
користування надрами буде на той момент вже передане. У такому випадку наявні
ризики відчуження надр на користь фізичних та юридичних осіб, що підпадають під
санкції, у тому числі міжнародні та/або має зв’язки з тероризмом. Доцільно узгодити
такі обмеження з положеннями статті 36 проєкту, які обмежують суб’єктів права
користування надрами.

Окремої уваги потребує поширення таких винятків на фізичних та юридичних
осіб, що є резидентами держави-агресора. Також, доцільним буде перевіряти фінансову
стабільність особи/компанії, на користь якої відчужується право на користування
надрами, з метою уникнення у подальшому явища «сплячих ліцензій».

7. З огляду на наміри оцифрувати (перевести в електронну форму) адміністративні
послуги з надання спецдозволів на користування надрами, за текстом Кодексу потрібно
прибрати «паперові рудименти», наприклад зберігання робочого примірнику
спецдозволу разом із відповідними документами у Держгеонадрах (стаття 55),
передбачивши обіг та зберігання електронних документів (відповідно до положень
Закону «Про електронні документи та електронний документообіг»).

8. В статті 57 передбачені повноваження щодо державної реєстрації
Держгеонадрами цивільно-правових договорів, але в статті 28, що визначає
повноваження Держгеонадр, відповідної позиції немає.

(детальніше в Додатку 3 до Висновку)

Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина» зазначає, що
проєкт нового Кодексу про надра впроваджує ряд прогресивних норм при цьому,
вказуючи на наступні його недоліки:

1. Виникає необхідність доопрацювати проєкт на предмет врахування вимог
Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» у контексті проведення державної
експертизи та оцінки запасів і ресурсів корисних копалин та встановлення кондицій на
мінеральну сировину, складання проекту промислової розробки (технологічної схеми)
родовища (покладу). Адже саме відповідно до чинних нормативно правових актів
кондиції на мінеральну сировину розробляються з урахуванням раціонального
використання всіх корисних копалин, а також наявних у них цінних компонентів і
підлягають експертизі, яку проводить Державна комісія України по запасах корисних
копалин та є необхідною для визначення екологічних умов подальшого видобутку таких
корисних копалин.

2. Порядок розробки кондицій на мінеральну сировину встановлюється
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
у сфері охорони навколишнього природного середовища, та визначає, що під час
розробки кондицій визначаються й оцінюються небезпечні екологічні фактори, що
впливають або можуть вплинути на стан довкілля під час розробки родовища,
переробки мінеральної сировини, видалення або утилізації виробничих відходів;
розроблено раціональний комплекс заходів щодо охорони природи. Тобто мова про дії,



які здійснює орган державної влади поза межами закону про оцінку впливу на довкілля,
оскільки діяльність із підготовки кондицій не підпадає під дію Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля», її немає у переліку статті 3 відповідного Закону. Втім така
діяльність підпадає під дію закону про стратегічну екологічну оцінку, оскільки
стосується прийняття документа державного планування, а саме, рішення про
визначення ступеня підготовленості до промислового освоєння корисних копалин та
визначення їхньої готовності до промислового освоєння.

Таким чином, дії державних органів щодо визначення балансу корисних копалин
слід оцінити через стратегічну екологічну оцінку, а дії суб’єктів господарювання із
видобутку корисних копалин слід оцінити через оцінку впливу на довкілля. Саме вчасна
стратегічна екологічна оцінка зможе гарантувати прописану у статті 50 проєкту таку
норму: «Спеціальний дозвіл на користування надрами без проведення конкурентних
процедур не надається, а продаж права на користування надрами на аукціоні чи за
конкурсом не здійснюється, якщо земельну ділянку, в межах якої знаходиться родовище
з перспективними покладами корисних копалин, неможливо надати суб’єкту
господарювання у власність або користування із земель державної та комунальної
власності, на підставі лісового або земельного сервітуту, чи якщо із власником
(власниками) земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній
розміщені, не укладено попередній договір про викуп земельних ділянок, інших
об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб».

3. Земельні питання потребують деталізації, адже аналіз норм проєкту свідчить
про два сценарії розвитку – накладення обмежень та обтяжень на земельні ділянки
різних форм власності або на формування земельної ділянки, яка надається у власність
чи користування, а також у сервітутне користування.

4. Окрему увагу заслуговує аналіз норм закону про оцінку впливу на довкілля, що
свідчать, що не вся діяльність у сфері надрокористування підпадає під ОВД. Станом на
сьогодні відповідно до 1-шої категорії попадає видобування нафти та природного газу
на континентальному шельфі; кар’єри та видобування корисних копалин відкритим
способом, їхнє перероблення чи збагачення на місці на площі понад 25 гектарів або
видобування торфу на площі понад 150 гектарів; потужності для зберігання нафти,
нафтохімічної або хімічної продукції місткістю 200 тисяч тон або більше. Відповідно
до 2-гої категорії попадає видобування корисних копалин, крім корисних копалин
місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в
межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням;
перероблення корисних копалин, у тому числі збагачення; зберігання та переробка
вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у
нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату,
нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу); поверхневе та підземне зберігання
викопного палива чи продуктів їхньої переробки на площі 500 квадратних метрів і
більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше.

Натомість, Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» не охоплює геологічне
вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин, а
проведення таких робіт дозволяє отримати ділянку для промислового видобутку без
процедури аукціону, геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової



розробки родовищ, з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова
розробка родовищ); створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе
наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні
заповідники, заказники, пам’ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо).

5. Зовсім не деталізується у проєкті процедура моніторингу стану надр, хоча
позитивним є те, що проєкт передбачає таку діяльність. Відтак, пропонуємо
доопрацювати  статтю про моніторинг стану надр.

6. Також насторожує залишення можливості видобутку торфу землевласниками і
землекористувачами глибиною розробки до 1 метр без отримання спецдозволів.

В межах лісового та водного фонду така норма має бути виключена, щоб
унеможливити знищення природних територій під час можливого торфовидобутку з
боку користувачів або власників цих земель.


