
 
 
 
Набрав чинності Закон про дерегуляцію в нафтогазовій галузі України 
 
 
З 01 квітня 2018 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо дерегуляції в нафтогазовій галузі” від 01.03.2018 р. 
№ 2314-VIII. Закон покликаний значною мірою лібералізувати положення чинного 
законодавства, що регулюють дозвільні процедури в нафтогазовій галузі, та дозволить 
підприємствам нафтогазодобувної сфери оптимізувати витрати при проведенні 
розвідувальних робіт та робіт з будівництва і технічного обслуговування свердловин та 
об’єктів їх влаштування. 

 
Згідно із Законом підприємства, установи та організації, що проводять 

розвідувальні роботи, можуть продовжити використання земельної ділянки після 
закінчення дослідно-промислової розробки на підставі угоди на проведення 
розвідувальних робіт із власником землі або за погодженням із землекористувачем на 
період оформлення документів, що посвідчують право користування відповідною 
земельною ділянкою. Водночас, передбачається відшкодування власникам землі та 
землекористувачам збитків та втрат, завданих внаслідок користування земельними 
ділянками для потреб нафтогазової галузі. 

 
Важливою новелою Закону є положення про те, що надання земельних ділянок для 

будівництва, розміщення і експлуатації об’єктів нафтогазовидобування та облаштування 
родовища буде здійснюватися шляхом встановлення земельних сервітутів. Застосування 
такого механізму надання земельних ділянок дозволить власникам спеціальних дозволів 
на користування нафтогазоносними надрами використовувати такі земельні ділянки без 
зміни їх цільового призначення. 

 

Також Законом встановлено, що зняття та перенесення ґрунтового покриву 
земельних ділянок для проведення робіт з буріння і облаштування нафтогазових 
свердловин, будівництва та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту тощо може 
здійснюватися без спеціального дозволу відповідного органу, а на підставі робочого 
проекту із землеустрою. 

 

Варто зазначити, що Закон також вносить цілий ряд важливих змін, що направлені 
на спрощення окремих дозвільних процедур в нафтогазовій галузі. 

 
Так, Законом скасовано вимогу про необхідність отримання гірничого відводу 

користувачами нафтогазоносних надр, які отримали спеціальний дозвіл на користування 
такими надрами, а також вимогу про обов’язковість реєстрації робіт і досліджень, 
пов’язаних з геологічним вивченням надр. Крім того, передбачається право 
надрокористувачів на розпорядження геологічною інформацією, яка є їх власністю, без 
отримання погоджень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування. 



 
Законом також передбачається, що продовження строку дії спеціального дозволу 

на користування нафтогазоносними надрами, його переоформлення, а також внесення до 
нього змін не вважається наданням спеціального дозволу на користування 
нафтогазоносними надрами та здійснюється безоплатно. Водночас, Законом уточняється, 
що надання спеціальних дозволів на видобування нафти і газу (промислову розробку 
родовищ) здійснюється з урахуванням результатів оцінки впливу на довкілля. 

 
Насамкінець слід наголосити на тому, що за Законом введення родовища або 

окремого покладу нафти і газу у промислову розробку буде здійснюватися користувачем, 
в зв’язку з чим зменшується кількість необхідних узгоджень проектних документів 
органами державного гірничого нагляду. 

 
______________________________________________________________________________ 
Цей огляд останніх змін до чинного законодавства України не є юридичною консультацією 

і може бути використаний виключно для отримання загальної інформації. 
 

За додатковою інформацією звертайтесь до юридичної фірми «Антіка»: 
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тел./факс: +38 044 390 09 20/21 
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