
 

 

 

 

 

 

 

В Україні запроваджено новий порядок надання  

спеціальних дозволів на користування надрами 
 

З 25 лютого 2020 року в Україні діє новий порядок видачі спеціальних дозволів 
на користування надрами. Затверджений раніше постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 травня 2011 р. № 615 Порядок надання спеціальних дозволів на 
користування надрами тепер діє в новій редакції, яка затверджена постановою 
Кабінету Міністрів України № 124 від 19 лютого 2020 р.   

За твердженням розробників запропоновані зміни до існуючого порядку 
надання спецдозволів на користування надрами мають на меті створення більш 
прозорих умов видачі спецдозволів та зменшення адміністративного навантаження 
на інвесторів. 

Серед іншого, новим порядком надання спеціальних дозволів на користування 
надрами запроваджуються такі нововведення: 

 

• скасовано вимогу про погодження обласними радами, Київською і 
Севастопольською міськими радами надання надр у користування для 
геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин 
загальнодержавного значення та для цілей, не пов'язаних з видобуванням 
корисних копалин; 
 

• розширено перелік видів користування надрами, на які можна отримати 
спеціальний дозвіл, та надано можливість заявникам отримати спецдозвіл на 
геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислова 
розробка родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка 
родовищ); 
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• скорочено перелік підстав для надання спецдозволу на користування надрами 
без проведення аукціону, а саме: виключено можливість отримання спецдозволу 
на видобування корисних копалин (крім нафти і газу) або геологічне вивчення, у 
тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням 
нафти, газу (промислової розробки родовищ) на підставі даних про апробацію 
запасів, проведену за кошти заявника; 

 
• скасовано вимогу щодо подання заявником результатів оцінки впливу на 

довкілля в пакеті документів, які додаються до заяви про надання спецдозволу на 
геологічне вивчення, геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою, 
геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова 
розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова 
розробка родовищ), а також у разі продовження строку дії спецдозволу на 
зазначені види користування надрами; 

 
• передбачено можливість подання заяви та документів для отримання 

спецдозволу без проведення аукціону в електронній формі через електронний 
кабінет надрокористувача після затвердження Мінекоенерго відповідного 
порядку.  
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Цей огляд останніх змін до чинного законодавства України не юридичною консультацією і 
може бути використаний виключно для отримання загальної інформації. 

 
За додатковою інформацією звертайтесь до юридичної фірми «Антіка»: 

вул. Хрещатик, 12, 2-й поверх 
м. Київ, 01001, Україна 

тел./факс: +38 044 390 09 20/21 
office@antikalaw.com.ua 
www.antikalaw.com.ua 
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