
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення обласної ради 
від _________ № _____ 

 
Порядок  

розгляду обласною радою питань щодо користування надрами на 
території Івано-Франківської області (далі-Порядок) 

 
1. Загальні питання 
1.1. Цей Порядок встановлює процедуру здійснення організаційних заходів 

підчас розгляду Івано-Франківською обласною радою питань щодо користування 
надрами на території Івано-Франківської області (надання ділянки надр у 
користування для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення, 
погодження надання ділянки надр у користування з метою геологічного вивчення і 
розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для 
цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, припинення права на 
користування ділянкою надр, здійснення контролю за використанням та охороною 
надр, надання гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин 
місцевого значення). 

1.2. Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу України 
про надра, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету 
Міністрів України від 30.05.2011р. № 615 «Про затвердження Порядку надання 
спеціальних дозволів на користування надрами» (із змінами), постанови Кабінету 
Міністрів України від 27.01.1995р. № 59 «Про затвердження Положення про 
порядок надання гірничих відводів», Регламенту Івано-Франківської обласної ради 
сьомого демократичного скликання, затвердженого рішенням обласної ради від 
26.05.2016р. № 175-5/2016 (із змінами), рішення обласної ради від 23.09.2016р.   
№ 284-9/2016 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 15.01.2016р.       
№ 100-3/2016 «Про план діяльності обласної ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2016 рік» (із змінами) та інших нормативно-правових актів. 

1.3. Дія цього Порядку поширюється на всіх користувачів надр, в тому числі 
на інвесторів, з якими у встановленому законом порядку укладено угоду про 
розподіл продукції. 

 
2. Погодження надання ділянки надр у користування з метою 

геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин 
загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов’язаних з 
видобуванням корисних копалин та надання ділянки надр у користування 
для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення. 

2.1. Розгляд матеріалів щодо погодження надання ділянки надр у 
користування обласною радою здійснюється відповідно до Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Кодексу України про надра, Порядку надання 
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 р. № 615 (із змінами), Порядку 
проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 р. № 594 (зі 
змінами), цього Порядку та інших нормативно-правових актів. 

2.2. З обласною радою погоджується надання ділянки надр у користування з 
метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин 
загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням 



корисних копалин (за винятком надання ділянки надр на умовах угод про розподіл 
продукції). 

2.3. Погодження надаються обласною радою на такі види користування 
надрами: 

геологічне вивчення родовищ корисних копалин; 
геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ 

корисних копалин загальнодержавного значення; 
видобування корисних копалин; 
геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-

промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу 
(промислова розробка родовищ); 

будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з 
видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання 
нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і 
відходів виробництва, скидання стічних вод; 

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). 

2.4. Документи щодо питань користування надрами подаються Державною 
службою геології та надр України (далі – орган з питань надання дозволу) до 
обласної ради в порядку передбаченому постановою Кабінету Міністрів України 
від 30.05.2011 р. № 615 (із змінами). Надані на розгляд документи не повинні 
містити положень, що суперечать законодавству України. 

2.5. Документи для погодження надання ділянки надр у користування, які 
надходять безпосередньо до обласної ради від суб’єктів господарювання, 
розгляду не підлягають і повертаються заявникам. 

2.6. Погодження обласною радою надання спеціального дозволу без 
проведення аукціону здійснюється у разі: 

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. 

розширення меж не більш як на 50 відсотків раніше наданої у користування 
площі ділянки надр з метою її геологічного вивчення або розміщення підземних 
сховищ, а також збільшення обсягу видобування корисних копалин за рахунок 
розширення меж ділянки, але не більш як на 50 відсотків запасів, визначених 
раніше наданим дозволом, за умови, що суміжну ділянку не надано у 
користування; 

геологічного вивчення та видобування корисних копалин місцевого 
значення; 

геологічного вивчення надр за рахунок коштів державного бюджету; 
геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, 

видобування підземних вод (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва 
фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування питних підземних вод з 
водозаборів перевищує 300 куб. метрів на добу; 

геологічного вивчення та видобування природних лікувальних ресурсів 
лікувально-профілактичними та санаторно-курортними закладами, які 



спеціалізуються на їх використанні виключно для лікувальних цілей і мають 
лікувальну інфраструктуру; 

будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з 
видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання 
нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і 
відходів виробництва, скидання стічних вод; 

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), в частині їх 
геологічного вивчення та збереження; 

експлуатації підземних споруд, пов'язаної із запобіганням підтопленню 
навколишнього середовища внаслідок закриття шахт; 

геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та 
видобування корисних копалин акціонерними товариствами, 100 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. 

2.7. Документи щодо погодження надання ділянки надр у користування 
розглядаються обласною радою на найближчій сесії, але не пізніше ніж через 90 
календарних днів з дати отримання документів від органу з питань надання 
дозволу. 

2.8. Для здійснення погодження надання ділянки надр у користування 
обласна рада не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від органу 
з питань надання дозволу, надсилає їх та один екземпляр копій у паперовому 
вигляді до облдержадміністрації та встановлює строк розгляду 
облдержадміністрацією зазначених документів. 

2.9. Облдержадміністрація розробляє проект рішення щодо погодження 
надання ділянки надр у користування без проведення аукціону за таких умов: 

отримання документів в повному обсязі згідно з переліком, наведеним у 
додатку 1 до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05. 2011 р. № 615 (із 
змінами); 

підтвердження підстави для отримання спеціального дозволу без аукціону 
згідно з пунктом 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування 
надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05. 2011 р. 
№ 615 (із змінами). 

2.10. У разі невідповідності отриманих документів вимогам зазначеним у        
п. 2.9 цього Порядку, облдержадміністрація листом повідомляє про це обласну 
раду із зазначенням конкретних зауважень, не пізніше строку встановленого 
обласною радою. 

2.11. Розгляд обласною радою питань щодо надання погодження для 
продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами здійснюється 
у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р.        
№ 594 «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних 
дозволів на користування надрами». 

2.12. За результатами розгляду пакету документів з питань 
надрокористування облдержадміністрація забезпечує розробку проекту рішення 
обласної ради щодо погодження надання надр у користування. 

Проект рішення повинен містити: 
назву документа; 



преамбулу з посиланням на відповідні законодавчі та нормативні акти із 
зазначенням статей, частин, пунктів та підпунктів; 

підстави для надання погодження; 
вид користування надрами; 
відомості про ділянку надр, що надається у користування, із зазначенням її 

назви, місцезнаходження; 
вид корисної копалини відповідно до переліків корисних копалин 

загальнодержавного та місцевого значення, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 12.12.1994 р. № 827; 

мету користування надрами; 
вимогу до надрокористувача щодо укладання з територіальною громадою 

населеного пункту, на території якого розташоване родовище корисних копалин, 
Угоди про соціально-економічне партнерство; 

на кого покладається контроль за виконанням рішення. 
2.13. Проект рішення, підготовлений обласною державною адміністрацією, 

повинен бути завізований виконавцем (виконавцями), який готував проект 
рішення, керівником профільного структурного підрозділу або його заступником, 
заступником голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу 
обов'язків. 

Завізований проект рішення разом із оригіналами документів направляється 
облдержадміністрацією обласній раді листом. 

2.14. У разі відповідності проекту рішення вимогам, встановленим у 
Регламенті Івано-Франківської обласної ради сьомого демократичного скликання, 
затвердженого рішенням обласної ради від 26.05.2016р. № 175-5/2016 (із 
змінами), він подається на реєстрацію. 

2.15. Після реєстрації проекту рішення виконавчий апарат обласної ради 
передає його голові обласної ради. Голова обласної ради скеровує проект рішення 
заступнику голови обласної ради, який забезпечує його розгляд у постійній комісії 
обласної ради з питань екології та раціонального природокористування та 
виконавчому апараті обласної ради. 

2.16. Під час розгляду проекту рішення щодо погодження надання надр у 
користування постійна комісія обласної ради з питань екології та раціонального 
природокористування може: підтримати проект рішення обласної ради; 
запропонувати зміни до проекту рішення обласної ради; дати доручення суб'єкту 
подання або членам комісії доопрацювати проект рішення; відкласти розгляд 
питання для додаткового вивчення з виїздом на місце, запросити на засідання 
комісії суб'єктів подання; відхилити проект рішення. 

2.17. За результатами розгляду проекту рішення постійна комісія обласної 
ради з питань екології та раціонального природокористування, у разі його 
підтримки, направляє завізований головою постійної комісії проект рішення щодо 
погодження надання надр у користування до виконавчого апарату обласної ради 
для його внесення в проект порядку денного сесії обласної ради, а у разі 
відхилення – повертає його суб'єкту подання, долучивши до проекту рішення витяг 
з протоколу засідання постійної комісії з відповідним висновком. 

2.18. Обласна рада розглядає проект рішення про погодження надання надр 
у користування на пленарному засіданні.  

На пленарному засіданні обласної ради доповідає голова постійної комісії 
обласної ради з питань екології та раціонального природокористування або 
керівник структурного підрозділу облдержадміністрації відповідальний за 
підготовку проекту рішення. 

Результатом розгляду проекту рішення може бути неприйняття проекту, 
прийняття його за основу та в цілому. У випадку прийняття проекту за основу, 
зауваження і доповнення, що надійшли під час обговорення, а також подані у 



письмовій формі після обговорення, розглядаються, узагальнюються й ставляться 
на голосування. 

2.19. Обласна рада приймає рішення про погодження надання ділянки надр 
у користування шляхом голосування. 

2.20. Рішення обласної ради направляється Державній службі геології і надр 
України. 

2.21. Копія рішення обласної ради направляється облдержадміністрації. 
2.22. У разі ненадання обласною радою позитивної або негативної відповіді 

щодо погодження надання ділянки надр у користування за результатами розгляду 
на найближчій сесії (але у будь-якому разі не пізніше ніж через 90 календарних 
днів з дати отримання документів від органу з питань надання дозволу) 
вважається, що надання дозволу погоджено обласною радою. 

2.23. Надання ділянки надр у користування для розробки родовищ корисних 
копалин місцевого значення обласною радою здійснюється у відповідності до 
вимог Кодексу України про надра, цього Порядку та інших нормативно - правових 
актів. 
 

3. Надання гірничих відводів для розробки корисних копалин 
місцевого значення. 

3.1. Розгляд матеріалів щодо надання гірничих відводів обласною радою 
здійснюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Кодексу України про надра, Положення про порядок надання гірничих 
відводів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 р.  
№ 59, цього Порядку та інших нормативно-правових актів. 

3.2. Відповідно до пункту 22 Положення про порядок надання гірничих 
відводів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 р.  
№ 59, гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення 
надаються обласною радою. 

3.3. Дія цього Порядку поширюється на всіх користувачів надр, в тому числі 
на інвесторів, з якими у встановленому законом порядку укладено угоду про 
розподіл продукції. 

3.4. Гірничі відводи можуть надаватися підприємствам, установам, 
організаціям, іноземним юридичним особам, об'єднанням юридичних осіб, 
створеним в Україні чи за її межами (далі - підприємства), а також громадянам 
України, іноземцям та особам без громадянства (далі - громадяни). 

3.5. Для одержання гірничого відводу підприємство чи громадянин подає 
заявку обласній раді. Заявка включає в себе: 

заяву, в якій зазначаються найменування підприємства чи відомості про 
громадянина, що мають намір одержати гірничий відвід, місцезнаходження 
гірничого відводу та мета, для якої він одержується; 

проект гірничого відводу у двох примірниках, складений відповідно до вимог 
постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 р. № 59 «Про затвердження 
Положення про порядок надання гірничих відводів». 

Інвестори, з якими укладено угоду про розподіл продукції, подають до заяви 
зазначену угоду. 

Усі документи, які подаються на розгляд обласної ради, мають бути 
прошнуровані, пронумеровані, усі копії  документів завірено печаткою заявника. 

3.6. Рішення стосовно заявки на одержання гірничого відводу приймається 
протягом не більше 21 дня. 

3.7. Обласна рада не пізніше дня, що настає за днем одержання документів 
від заявника, надсилає їх оригінали та один екземпляр копій у паперовому вигляді 
до облдержадміністрації та встановлює строк розгляду облдержадміністрацією 
зазначених документів. 



3.8. Облдержадміністрація розробляє проект рішення щодо надання 
гірничого відводу за таких умов: 

відповідність проекту гірничого відводу вимогам Положення про порядок 
надання гірничих відводів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 27.01.1995 р. № 59, та наявність документів, які додаються до проекту; 

укладання заявником з сільською, селищною та міською радою, на території 
якої розташоване родовище корисних копалин, угоди про соціально-економічне 
партнерство. 

3.9. У разі невідповідності отриманих документів вимогам зазначеним у        
п. 3.8 цього Порядку, облдержадміністрація листом повідомляє про це обласну 
раду із зазначенням конкретних зауважень, не пізніше строку встановленого 
обласною радою. 

3.10. За результатами розгляду пакету документів облдержадміністрація 
забезпечує розробку проекту рішення обласної ради щодо надання гірничого 
відводу. 

Проект рішення повинен містити: 
назву документа; 
преамбулу з посиланням на відповідні законодавчі та нормативні акти із 

зазначенням статей, частин, пунктів та підпунктів; 
підстави для надання гірничого відводу; 
назву суб’єкта господарювання; 
відомості про ділянку надр, із зазначенням її назви, місцезнаходження; 
вид корисної копалини відповідно до переліків корисних копалин 

загальнодержавного та місцевого значення, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 12.12.1994 р. № 827; 

площу гірничого відводу; 
на кого покладається контроль за виконанням рішення. 
Проект рішення, підготовлений обласною державною адміністрацією, 

повинен бути завізований виконавцем (виконавцями), який готував проект 
рішення, керівником профільного структурного підрозділу або його заступником, 
заступником голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу 
обов'язків. 

3.11. Завізований проект рішення разом із оригіналами документів 
направляються облдержадміністрацією обласній раді листом. 

3.12. У разі відповідності проекту рішення вимогам, встановленим 
Регламентом Івано-Франківської обласної ради сьомого демократичного 
скликання, затвердженого рішенням обласної ради від 26.05.2016р. № 175-5/2016 
(із змінами), він подається на реєстрацію. 

3.13. Після реєстрації проекту рішення виконавчий апарат обласної ради 
передає його голові обласної ради. Голова обласної ради скеровує проект 
заступнику голови обласної ради, який забезпечує його розгляд у постійній комісії 
обласної ради з питань екології та раціонального природокористування та 
виконавчому апараті обласної ради. 

3.14. Проект рішення щодо надання гірничого відводу розглядається 
постійною комісією обласної ради з питань екології та раціонального 
природокористування. Постійна комісія може: підтримати проект рішення обласної 
ради; запропонувати зміни до проекту рішення обласної ради; дати доручення 
суб'єкту подання або членам комісії на доопрацювання проекту рішення; відхилити 
проект рішення. 

3.15. За результатами розгляду проекту рішення постійна комісія обласної 
ради з питань екології та раціонального природокористування, у разі його 
підтримки, направляє завізований головою постійної комісії проект рішення щодо 
надання гірничого відводу до виконавчого апарату обласної ради для його 



внесення в проект порядку денного сесії обласної ради, а у разі відхилення – 
повертає його суб'єкту подання, долучивши до проекту рішення витяг з протоколу 
засідання постійної комісії з відповідним висновком. 

3.16. Обласна рада розглядає проект рішення про надання гірничого відводу 
на пленарному засіданні. 

На пленарному засіданні обласної ради доповідає голова постійної комісії 
обласної ради з питань екології та раціонального природокористування або 
керівник структурного підрозділу облдержадміністрації відповідальний за 
підготовку проекту рішення. 

Результатом розгляду проекту рішення може бути неприйняття проекту, 
прийняття його за основу або прийняття в цілому. 

У випадку прийняття проекту за основу, зауваження і доповнення, що 
надійшли під час обговорення, а також подані у письмовій формі після 
обговорення, розглядаються, узагальнюються й ставляться на голосування. 

3.17. Обласна рада приймає рішення про надання гірничого відводу шляхом 
голосування. 

3.18. Копія рішення обласної ради направляється облдержадміністрації. 
3.19. Надання гірничого відводу оформлюється актом, а також надписом у 

верхньому правому куті копії топографічного плану. 
Акт складається у двох примірниках. Один примірник акта і проекту гірничого 

відводу зберігається в обласній раді, інший видається підприємству чи 
громадянину, які подали заявку. 

3.20. Надані гірничі відводи реєструються у книзі обліку гірничих відводів, 
наданих для використання ділянок надр. Книга обліку повинна бути 
пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою обласної ради. 
 Крім того, надані обласною радою гірничі відводи підлягають реєстрації в 
органах державного гірничого нагляду. Реєстрація здійснюється в книзі реєстрації 
гірничих відводів, які надані для розробки родовищ корисних копалин місцевого 
значення, про що підприємству чи громадянину видається довідка про реєстрацію 
гірничого відводу. 

3.21. У разі зміни користувача надр або реорганізації підприємства 
переоформляються акт про надання гірничого відводу та надпис на копії 
топографічного плану. 
 З цією метою надрокористувач подає до обласної ради, копію спеціального 
дозволу на користування надрами, переоформленого відповідно до нової назви, 
та викопіювання з топографічного плану поверхні. 

3.22. Розгляд питань щодо переоформлення акту гірничого відводу обласною 
радою, проводиться відповідно до вимог пп. 3.4-3.18 цього Порядку. 

 
4. Припинення права на користування ділянкою надр. 
4.1. Обласна рада має право вносити подання до органу з питань надання 

дозволу щодо зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами у разі: 
порушення надрокористувачем умов користування надрами, передбачених 

дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр; 
виникнення внаслідок проведення робіт, пов'язаних з користуванням 

ділянкою надр, безпосередньої загрози життю чи здоров'ю працівників або 
населення; 

наявності заборгованості із сплати загальнодержавних податків та зборів; 
невиконання у встановлений строк приписів уповноважених органів щодо 

усунення порушень законодавства у сфері надрокористування або охорони 
навколишнього природного середовища. 



4.2.Після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов'язаний зупинити 
проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених 
дозволом. 

4.3.Зупинення дії дозволу не звільняє надрокористувача від обов'язку 
проводити на ділянці надр роботи, пов'язані із запобіганням виникненню аварійної 
ситуації або усуненням її наслідків. 

 
5. Здійснення контролю за використанням та охороною надр. 
5.1. Контроль за використанням та охороною надр обласною радою 

здійснюється в межах визначених законодавством України. 
 

 
 


