
ПРОЕКТ ЗАКОНУ #3096 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ  
УКРАЇНИ ЩОДО СПРОЩЕННЯ ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ 

ПРОБЛЕМА 

ЗАКОНОПРОЕКТОМ ВИРІШУЮТЬСЯ НАСТУПНІ ПРОБЛЕМИ 

ВИРІШЕННЯ КОМЕНТАРІ 

ЦІЛІ ЗАКОНОПРОЕКТУ 

СПРОЩЕННЯ ПОРЯДКУ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ ДЛЯ ПОТРЕБ НАФТОГАЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СКАСУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ОТРИМАННЯ АКТУ ГІРНИЧОГО ВІДВОДУ 

ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОБ’ЄКТІВ НАФТОГАЗОБУДУВАННЯ 

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БІЗНЕСУ 

ЕКОНОМІЯ ЧАСУ 

Компаніям вже не потрібно буде чекати  
2-5 років для початку користування свердловинами. 
Всі роботи до моменту оформлення землевідведення 
можна буде робити на основі договору 

ЗБІЛЬШЕННЯ ВЛАСНОГО  
ВИРОБНИЦТВА 

Видобуток газу на нефункціонуючих свердло-
винах в період очікування оформлення про-
цесу землевідведення досягнув би 1 млрд. м3 
на рік для всієї газової галузі України 

1. Довготривала процеду-
ра оформлення дозвільних 
документів при зміні цільо-
вого призначення земель 
(2-5 років) 

Запровадити можливість 
використовувати землі на 
підставі договору без змі-
ни цільового призначення 
на період оформлення 
документів на землю 

■ Користування землею передбачаються у договорі 
■ Законодавчо закріплюється обов’язок відшкодування усіх 

збитків та неодержаних доходів, та повернення земель у 
стан, придатний для використання за призначенням 

2. Важкість користування 
землею для облаштування 
свердловин та введення їх 
в розробку/експлуатацію 

Законодавчо закріпити 
право сервітуту 
(тимчасового користуван-
ня) для облаштування та 
експлуатації свердловин 
та об’єктів трубопровідно-
го транспорту 

■ Наразі перелік видів сервітуту не є обмеженим. Запропоно-
вані додаткові сервітути лише доповнюють цей невичерп-
ний перелік 

■ Сервітут є єдиним найменш обтяжливим способом користу-
вання землею в порівнянні з орендою землі 

3. Існування дублюючих 
регуляторних документів 
(гірничий відвід для нафто-
газових компаній) 

Скасувати необхідність  
отримання гірничих  
відводів 

■ До 1994 р. гірничий відвід був єдиним документом, який 
визначав межі ділянки надр, наданої у користування видо-
бувному підприємству 

■ З запровадженням у 1994 році процедури ліцензування 
ділянок надр їх межі та власники стали визначатися у спеці-
альних дозволах на геологічне вивчення та промислову 
розробку (видобування) корисних копалин. З того часу  
гірничі відводи фактично дублюють функції спеціальних 
дозволів 

4. Чітко не визначено пи-
тання віднесення до об’єк-
тів містобудування об‘єктів 
нафтогазової галузі 

Скасувати необхідність 
реєстрації об’єктів нафто-
газової галузі як об’єктів 
містобудування 

■ Зважаючи на специфіку спорудження об‘єктів нафтогазової  
галузі (свердловин, трубопроводів), переважне розташу-
вання їх за межами населених пунктів та відсутність впливу 
на забудову території населених пунктів, доцільно виключи-
ти такі об‘єкти з переліку об‘єктів містобудівної діяльності 


