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МЕХАНІЗМИ СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ СПРИЯТЛИВОГО ЖИТТЄВОГО 

СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  
У ПРОЦЕСІ КОРИСТУВАННЯ ДІЛЯНКАМИ НАДР, ЩО МІСТЯТЬ КОРИСНІ 

КОПАЛИНИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ  
(ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ МІСЦЕВИХ ЖИТЕЛІВ НЕ ЛИШЕ ШЛЯХОМ МІЖБЮДЖЕТНОГО 

РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ПОДАТКІВ, АЛЕ І ШЛЯХОМ ПРИЙНЯТТЯ 
ГЕНПЛАНІВ ТА ЗОНУВАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ).  

ПРИКЛАД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.  
 

АНОТАЦІЯ 
 
Відповідно до інформації, що введена до бази даних ДНВП “Геоінформ України”, станом на 01.01.2015 р., 
станом на 01.01.2015 базою даних ліцензійних об’єктів України було враховано 3618 діючих спецдозволів, 
в т.ч. 728 – на геологічне вивчення та геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою, 2834 – на 
видобування корисних копалин, 56 – на інші види користування надрами.  Із загальної кількості було 
погоджено 486 спецдозволів на геологічне вивчення, дослідно-промислову розробку та розробку родовищ 
нафти та газу.  Деяка частина споруд надрокористувачів знаходиться в межах населених пунктів.  
 
Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схвалена 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р, визначила, що реформа 
місцевого самоврядування  спрямована на підтримку сприятливого життєвого середовища, забезпечення 
сталого соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць.  Це саме 
мають на меті і міжнародні конвенції, ратифіковані Україною, також як і внутрішнє законодавство та 
підзаконні нормативно-правові акти України.   Автор дослідження стверджує, що одним із шляхів 
досягнення мети є застосування на базовому рівні адміністративно-територіального устрою законодавства 
про містобудування та архітектуру.   
 
Поєднання нормативно-правових актів у сфері містобудування та архітектури, екологічної безпеки та 
міжбюджетних відносин дозволить оптимізувати відносини між державою, громадами та 
надрокористувачами.  
 
 
ВСТУП 
 
У Концепції перевизначено три рівні адміністративно-територіального устрою України, на яких обираються 
органи місцевого самоврядування1.  Як відомо, що в доходах загальних фондів як Державного бюджету 
України, так і місцевих бюджетів основну частку складають не місцеві податки та збори (ст. 10 ПКУ), а 
загальнодержавні податки (ст. 9 ПКУ), що перерозподіляються в системі міжбюджетних відносин та 
можуть враховуватись при визначенні міжбюджетних трансфертів, залежно від того, чи Бюджетним 
кодексом України зазначений податок включається до індексу податкоспроможності  
 
Загалом, найбільш відчутні зміни, запроваджені Законом України від 28.12.2014 р. № 79-VIII , мали такий 
характер:  

                                                
1 Відповідно до абзацу шостого статті 1 Закону України "Про місцеве самоврядування", "представницький орган місцевого 
самоврядування - виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом 
представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення".  Відповідно до частини 1 статті 172 
Цивільного кодексу України, “органи, через які діють територіальні громади у цивільних відносинах, “територіальні  
громади  набувають  і здійснюють  цивільні права та обов'язки через органи місцевого самоврядування  у  межах їхньої 
компетенції, встановленої законом”.  Проте, крім сесій органу місцевого самоврядування, існують і інші організаційно-
правові форми участі громадян у житті територіальних громад. 

№ Рівень адм.-
територіального 
та державного 
устрою 

відповідні органи 
місцевого 
самоврядування та 
органи виконавчої 
влади 

Доходи 
загального фонду 
відповідного 
бюджету 

 Зараховується частина податку 
2014 2015 (після ЗУ від 

28.12.2014 № 79-
VIII) 
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2 надалі повинна перерозподілятись представницькими органами місцевого самоврядування на третьому рівні 
адміністративно-територіального устрою, згідно чинних пункту 4 частини першої статті 9-1 та статті 31 Кодексу України 
“Про надра”. 

1 Базовий 
(адміністративно-
територіальні 
одиниці – 
громади, у т. 
об’єднані 
територіальні 
громади). 

сільська, селищна, 
міська ради та їх 
виконавчі органи, 
представництва 
(представники) окремих 
органів виконавчої 
влади 

ст. 69 БКУ для 
міст районного 
значення, 
сільських, 
селищних 
бюджетів. 
 
 
ст. 64 БКУ для 
міст 
республіканського 
АРК та обласного 
значення. 
 
ст. 64 БКУ для  
об’єднаних тер. 
громад, що створ. 
зг. з законом 
України «Про 
об’єднання 
територіальних 
громад» та 
перспективним 
планом 
формування 
територій громад. 
Об’єднані тер. 
громади 
регулюються ст. 
140 Конституції 
України. 

ПДФО:     25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПДФО: 75% 

ПДФО: 0%. 
 + акцизний податок 
з реалізації 
суб’єктами 
господарювання 
роздрібної торгівлі 
підакцизних 
товарів, який 
пізніше був 
скасований. 
 
ПДФО: 60% 

2 Районний 
(адміністративно-
територіальні 
одиниці – 
райони). 

районні ради та їх 
виконавчі органи, 
райдержадміністрації, 
територіальні органи 
центральних органів 
виконавчої влади. 

ст. 64 БКУ для  
районів. 

ПДФО: 50% ПДФО: 60% 

3 Регіональний 
(адміністративно-
територіальні 
одиниці - 
Автономна 
Республіка Крим, 
області, мм. Київ 
і Севастополь). 

Рада міністрів 
Автономної Республіки 
Крим, обласні ради та їх 
виконавчі органи, 
облдержадміністрації, 
Київська та 
Севастопольська міські 
ради та їх виконавчі 
органи, Київська та 
Севастопольська міські 
держадміністрації, 
територіальні органи 
центральних органів 
виконавчої влади 

ст. 64 БКУ для 
міст Києва  
та Севастополя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ст. 66 БКУ для 
Автономної 
Республіки Крим, 
обласних 
бюджетів. 

ПДФО:  
50% 
100% 
Рента за корист. 
надрами для 
видоб. кор. 
копалин заг-
держ. значення: 
50%2 (нафта, газ і 
газ. конденсат: 
0%).   
 
 
ПДФО: 25% 
Рента за корист. 
надрами для 
видоб. кор. 
копалин заг-
держ. значення: 
50% (нафта, газ і 
газ. конденсат: 
0%).   
 

ПДФО:  
40% 
100% 
Рента за корист. 
надрами для видоб. 
кор. копалин заг-
держ. значення: 
25% (нафта, газ і 
газ. конденсат: 0%).   
 
 
 
 
 
 
ПДФО: 0% 
Рента за корист. 
надрами для видоб. 
кор. копалин заг-
держ. значення: 
25% (нафта, газ і 
газ. конденсат: 0%).   
 

4 Державний Кабінет Міністрів 
України, міністерства та 

ст. 29 БКУ ПДФО: 0% 
50%  на території 

ПДФО: 25% 
60%  на території 
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Джерело: розпорядження КМУ від 1 квітня 2014 р. № 333-р «Про схвалення Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні». 

 
 
АДМІНІСТРАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАДКРОКОРИСТУВАЧІВ 
 
Суб’єкти господарювання, що здійснюють геологічне вивчення, дослідно-промислову розробку та видобуток 
корисних копалин загальнодержавного значення, та їхні пов’язані особи є одночасно як землекористувачами, 
діяльність яких регулюється Земельним кодексом України та земельним законодавством України, так і 
надрокористувачами, діяльність яких регулюється Кодексом України “Про надра”. 
 
Як відомо, надання Державною службою геології та надр України суб’єктам господарювання - 
надрокористувачам спеціальних дозволів на геологічне вивчення, дослідно-промислову розробку та 
видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, перелік яких визначено Постановою Кабінету 
Міністрів № 827 від 12.12.1994 р. "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та 
місцевого значення", не потребує погодження ані територіальними громадами, ані органами місцевого 
самоврядування на базовому рівні адміністративно-територіального устрою.  Відповідно до пункту 3 частини 
першої статті 9-1 та статті 16 Кодексу України № 132/94-ВР від 27 липня 1994 року “Про надра”, Закону України 
№ 3392-VI від 19 травня 2011 року “Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності” та Постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 "Про затвердження Порядку надання 
спеціальних дозволів на користування надрами",  спеціальні погодження погоджуються Держгеонадрам de facto 

лише обласними та Київською міською радами.   
 
 
ПРАВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАНУВАННЯ 
І РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ (МІСТОБУДУВАННЯ) 
 
Проте у територіальних громад, представлених органами місцевого самоврядування, на базовому рівні 
адміністративно-територіального устрою, є лише повноваження в сфері землекористування в межах населених 
пунктів, а у рад на районному рівні адміністративно-територіального устрою та в об’єднаних територіальних 
громадах є повноваження поза межами населених пунктів. 
 
Відповідно до чинного законодавства види містобудівної документації у тому числі включають:  
1) схему планування території району (місце району на території області, опорний план, або план існуючого 
використання території, тематичний аналіз по кожному виду ресурсів – господарський комплекс, згідно ДСТУ, 
наявність на території об’єктів соціальної сфери, у т.ч. навчальних закладів, медичних закладів різних типів, стан 
забезпечення території інженерною та транспортною інфраструктурою, схема планувальних обмежень території 
об’єктів історико-культурного призначення, схема планувальних обмежень санітарно-захисної зони, схема 
планувальних обмежень за інженерно-будівельними умовами, карта комплексної оцінки території, що 
складається за принципом світлофора, перспективний план території району, на якому показують найбільш 
ефективне використання території та всі обмеження (перспективні дороги, інженерні мережі, виробничі об’єкти, 
рекреаційні об’єкти, межі населених пунктів)), у тому числі схему планування території окремої частини району 
– сільської ради, що складається з декількох населених пунктів, що врегульовуються статтями 14-16 Закону 
України від 17.02.2011 № 3038-VI “Про регулювання містобудівної діяльності”. 
2) генеральний план населеного пункту (села, селища, міста), що врегульовується статтею 17 Закону України 
від 17.02.2011 № 3038-VI “Про регулювання містобудівної діяльності” –  рішення про розроблення якого 
приймається органом місцевого самоврядування, зміни до якого можуть вноситись не частіше, ніж один раз на 
п’ять років, На підставі генерального плану можна розробити схему використання тимчасових споруд, 
виконувати грошову оцінку земель та встановлювати земельний податок.  
3) план зонування території населеного пункту (зонінг), що врегульовується статтею 18 Закону України від 
17.02.2011 № 3038-VI “Про регулювання містобудівної діяльності” – основний документ, який приваблює на  

інші центральні органи 
виконавчої влади 

міста Києва. 
 
Рента за корист. 
надрами для 
видоб. кор. 
копалин заг-
держ. значення:   
50% (нафта, газ і 
газ. конденсат: 
100%). 

міста Києва. 
 
Рента за корист. 
надрами для видоб. 
кор. копалин заг-
держ. значення: 
75% (нафта, газ і 
газ. конденсат: 
100%).   
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територію інвесторів, оскільки не містить ніякої інформації з обмеженим доступом.  Основні типи зон – це 
громадські (Г), житлові (Ж), рекреаційні (Р), курортні (К), транспортної інфраструктури (ТР), інженерної 
інфраструктури (ІН), комунально-складські (КС), виробничі (В), спеціальні (С), землі історико-культурного 
призначення (ІК), землі природно-заповідного фонду (ПЗФ).  
4) детальний план території, що врегульовується статтею 19 Закону України від 17.02.2011 № 3038-VI “Про 
регулювання містобудівної діяльності” – розробляється на замовлення виконкому місцевої ради у межах 
населеного пункту, або на замовлення районної державної адміністрації за межами населеного пункту.  
Розглядається в межах населеного пункту протягом 30 днів виконавчим органом місцевої ради, а за відсутності 
плану зонування території – відповідною радою.  Оприлюднюється протягом 10 днів. 
 
Відповідно до частини 10 статті 19 Закону України від 17.02.2011 № 3038-VI “Про регулювання містобудівної 
діяльності”, “внесення змін до детального плану території допускається за умови їх відповідності генеральному 
плану населеного пункту та плану зонування території”. 
 
За межами населеного пункту (села, селища, міста районного значення, міста обласного значення), відповідно до 
частини другої статті 14 Закону України від 17.02.2011 року № 3038-VI “Про регулювання містобудівної 
діяльності”, “організація розроблення та внесення змін до схем планування території … областей та районів 
здійснюється відповідно … обласними та районними державними адміністраціями”. 
 
А в межах населеного пункту (села, селища, міста районного значення, міста обласного значення) можуть 
розроблятись як генеральний план, так і план зонування території.  Чинне законодавство України дозволяє 
територіальним громадам встановлювати містобудівні умови та обмеження в межах населених пунктів.   Зокрема, 
відповідно до частини шостої статті 17 Закону України від 17.02.2011 року № 3038-VI “Про регулювання 
містобудівної діяльності”, “рішення про розроблення генерального плану приймає відповідна сільська, селищна, 
міська рада”.  А на підставі плану зонування видаються містобудівні умови та обмеження забудови земельної 
ділянки,  порядок надання, склад та зміст яких визначено наказом Мінрегіонбуду України від 07.07. 2011 № 109.   
 
 
ПРАВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 
СЕРЕДОВИЩА В МЕЖАХ І ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ  
 
Надро- і землекористувачі розробляють кар’єри для видобутку руди та каміння, бурять свердловини для 
видобутку води та вуглеводнів.  Господарська діяльність з буріння та експлуатації свердловин супроводжується 
зовнішніми ефектами, у тому числі і негативними.  
 
“Видобування корисних копалин, за винятком корисних копалин місцевого значення, які видобуваються 
землевласниками і землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок для господарських і 
побутових потреб” за КВЕД є видом діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку, відповідно до 
п. 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 року № 808 “Про затвердження переліку видів 
діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку”.   
 
Відповідно до абзацу третього частини першої статті 31 статті 31 Закону України від 17.02.2011 № 3038-VI “Про 
регулювання містобудівної діяльності”, “додавання до проектної документації на будівництво  об’єктів, що 
становлять підвищену екологічну небезпеку, результатів оцінки впливу на стан навколишнього природного 
середовища (матеріалів оцінки та звіти про оцінку і громадське обговорення) є обов’язковим”.   
 
На базовому рівні адміністративно-територіального устрою правом громад, представлених органом місцевого 
самоврядування, є затвердити генеральний план населеного пункту та затвердити план зонування території 
населеного пункту (зонінг), в якому визначити виробничі (В) зони.   
 
Підпункт 8 пункту 1 статті 1 Закону України від 17.02.2011 № 3038-VI “Про регулювання містобудівної 
діяльності” визначив, що “містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі - містобудівні 
умови та обмеження) - документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і 
будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від 
червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об’єктів будівництва, 
встановлені законодавством та містобудівною документацією”. 
 
На проектування об’єктів будівництва (споруд) органом місцевого самоврядування можуть надаватись 
містобудівні умови та обмеження у проекті, чинні аж до завершення будівництва, відповідно до Порядку, 
затвердженого наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 року № 109.   
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Що стосується таких корисних копалин загальнодержавного значення, як нафта, природний газ та газовий 
конденсат, то пунктом 2 переліку об’єктів будівництва для проектування яких містобудівні умови та обмеження 
не надаються, затвердженого наказом Мінрегіонбуду України від 07.07. 2011 № 109, визначено “об’єкти 
виробничої потужності гірничих підприємств та буріння свердловин з видобутку природних ресурсів за межами 
населених пунктів”. 
 
Щодо повноважень об’єднаної територіальної громади у земельній сфері за межами населеного пункту є 
законопроекти № 7118 (Урядовий законопроект), що є альтернативним № 4355 від 31.03.2016 р.  Також є: 7118-1, 
4330, 4335,.  Важливим є питання державного контролю, оскільки орган місцевого самоврядування не можливо 
підставити під контроль Держгеокадастру.  У Держгетоокадастру є 26 контрольних функцій.   Тобто об’єднанти 
територіальні громади мають право розпоряджатись сільськогосподарським методом.  Нормативна грошова 
оцінка – це чисті надходження до місцевих бюджетів.   
 
Проміжні висновки, наприклад, можна представити у такій таблиці:  
 у межах населеного пункту, зг. ситуаційного 

плану 
за межами населеного пункту, зг. ситуаційного 

плану 
 Свердловин, 

що 
проектуються 

Свердловин у 
(дослідно-
промисловій) 
експлуатації 

Свердловин у 
бездії, або 
законсервованих 

Свердловин, 
що 
проектуються 

Свердловин у 
(дослідно-
промисловій) 
експлуатації 

Свердловин у 
бездії, або 
законсервованих 

Містобудівні 
умови та 
обмеження 
надаються у плані 
зонування 

Так. Ні. Ні. Ні. Ні. Ні. 

 
Одним з таких містобудівних умов обмежень могла б стати заборона надрокористувачу проектувати та бурити 
свердловини амбарним методом. 
 
Отже, лише на етапі проектування та будівництва територіальна громада, представлена органом місцевого 
самоврядування, на базовому рівні адміністративно-територіального устрою може або заборонити спорудження 
об’єкта надрокористування в межах населеного пункту, або ж при наявності генерального плану населеного 
пункту та плану зонування (зонінгу), визначити містобудівні умови та обмеження, які локалізують об’єкт у 
виробничій зоні, або визначають, що свердловина, наприклад, не повинна буритись амбарним методом, з огляду 
на високі горизонти питної води.   
 
Згідно абзацу першого частини третьої статті 21 Закону України від 17.02.2011 року № 3038-VI “Про 
регулювання містобудівної діяльності”, “сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи зобов’язані 
забезпечити: …  
1) оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні з 
прогнозованими правовими, економічними та екологічними наслідками;  
2) оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні та доступ до цієї інформації 
громадськості”.   
 
Таблиця.  Економічні та екологічні наслідки прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації та 
включення свердловин нафтогазового комплексу до плану зонування території. 
 Вигоди від базової діяльності та зовнішніх 

позитивних ефектів господарської діяльності 
підприємств, що здійснюють геологічне вивчення, 
дослідно-промислову розробку та видобуток 
корисних копалин загальнодержавного значення 
(нафти, природного газу та газового конденсату) 

Втрати від базової діяльності та зовнішніх позитивних 
ефектів господарської діяльності підприємств, що 
здійснюють геологічне вивчення, дослідно-промислову 
розробку та видобуток корисних копалин 
загальнодержавного значення (нафти, природного газу та 
газового конденсату) 

1. … від зайнятості членів територіальної громади, що 
забезпечується як самими надрокористувачами, так і 
підрядними та сервісними підприємствами. 

 … від (можливого) впливу забруднюючих факторів, при:  
1) бурінні нових запроектованих  свердловин (та розміщення 
шламових амбарів),  
2) експлуатації свердловин,  
3) підготовці вуглеводнів в межах населеного пункту чи 
об’єднаної територіальної громади,  
4) зберіганні вуглеводнів в межах населеного пункту чи 
об’єднаної територіальної громади,  
5) транспортуванні вуглеводнів в межах населеного пункту 
чи об’єднаної територіальної громади,  
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 Вигоди від базової діяльності та зовнішніх 
позитивних ефектів господарської діяльності 
підприємств, що здійснюють геологічне вивчення, 
дослідно-промислову розробку та видобуток 
корисних копалин загальнодержавного значення 
(нафти, природного газу та газового конденсату) 

Втрати від базової діяльності та зовнішніх позитивних 
ефектів господарської діяльності підприємств, що 
здійснюють геологічне вивчення, дослідно-промислову 
розробку та видобуток корисних копалин 
загальнодержавного значення (нафти, природного газу та 
газового конденсату) 
6)  транспортуванні пластової води,  
що визначені в матеріалах оцінки впливу на навколишнє 
природне середовище (ОВНС) чи екологічної експертизи, з 
урахуванням того, що 18.12.17 року відбудеться 
введення в дію Закону України N 2059-19 від 23.05.17 р. 
“Про оцінку впливу на довкілля”. 

2. Запланований розподіл ренти на  базовий (1,0%),  
районний (2,0%) та регіональний (2,0%) рівні 
адміністативно-територіального устрою, передбачений з 
01.01.18 р. змінами до Бюджетного кодексу України, 
запровадженими Законом України від 20.12.2016 р. № 
1793. Рішеннями органів місцевого самоврядування на 
базовому та районному рівнях адміністративно-
територіального устрою частина  надходжень цього 
загальнодержавного податку може спрямовуватись на:  
1) фінансування природоохоронних заходів в межах 
родовища чи площі, 
3) на розвиток інфраструктури території.  
 
Самі ж ставки ренти за користування надрами для всіх 
корисних копалин загальнодержавного значення 
визначені ст. 252.20 Податкового кодексу України.  
 
 

… від нерозподілу частки податку на доходи фізичних осіб – 
загальнодержавного податку, частка якого перестала 
розподілятись до бюджетів сіл, селищ та міст районного 
значення.   
У результаті прийняття Закону України від 28.12.2014 № 79-
VIII:  
1)   загальні фонди міст районного значення, сільські та 
селищні бюджети втратили всю частку в розподілі ПДФО,  
2)  загальні фонди бюджетів адміністративно-територіальних 
одиниць третього рівня адміністративно-територіального 
устрою (областей) зменшили частку в розподілі ПДФО з 25% 
до 15% (крім міста Києва),   
3)  загальні фонди бюджетів міст обласного значення 
зменшили частку в розподілі ПДФО з 75% до 60%. 
 
Проте на базовому рівні адміністративно-територіального 
устрою загальні фонди бюджетів отримали або перспективу 
щодо трансфертів з районних бюджетів, або ж перспективи 
повернення 60%-ї частки ПДФО шляхом добровільного 
об’єднання територіальних громад, або ж отримувати 
акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Також зменшення у 
статті 88 Бюджетного кодексу України делегованих 
повноважень на здійснення видатків в освітній та у 
соціальній сферах мало ефект, за якого в містах районного 
значення, селах та селищах міського типу при зменшенні 
обігу грошових коштів збільшились залишки на рахунках 
казначейства. 
 

3. … від чинного розподілу 25% екологічного податку, що 
включається до доходів загального фонду бюджетів міст 
районного значення, сільських, селищних бюджетів, з 
урахуванням того,  ще 55% екологічного податку, 
відповідно до пункту 33 частини 1 статті 66 Бюджетного 
кодексу України, надходить до загального фонду 
обласного бюджету (екологічний податок, визначений 
підпунктом 14.1.57 пункту 14.1 статті 14 Податкового 
кодексу України, накладається на санкціоновані скиди, 
викиди та  розміщені відходи). 
Екологічний податок в деталях врегульовується 
розділом VIII Податкового кодексу України: 
- викиди (ст. 242.1.1),   
- скиди (ст. 242.1.2),  
- розміщення відходів (ст. 242.1.3) 

Інше.  

4. … від стягнень за скиди, викиди та розміщення відходів 
поза межами лімітів: 
отримувати до селищного бюджету 50 відсотків 
грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням 
законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, 
в тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів, 
бюджетів об’єднаних територіальних громад, що 
створюються згідно із законом та перспективним 
планом формування територій громад, та ще 20 
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 Вигоди від базової діяльності та зовнішніх 
позитивних ефектів господарської діяльності 
підприємств, що здійснюють геологічне вивчення, 
дослідно-промислову розробку та видобуток 
корисних копалин загальнодержавного значення 
(нафти, природного газу та газового конденсату) 

Втрати від базової діяльності та зовнішніх позитивних 
ефектів господарської діяльності підприємств, що 
здійснюють геологічне вивчення, дослідно-промислову 
розробку та видобуток корисних копалин 
загальнодержавного значення (нафти, природного газу та 
газового конденсату) 

відсотків – до обласних бюджетів та бюджету 
Автономної Республіки Крим (відповідно до пункту 4 
частини першої статті 69-1 БКУ). 

5. Інше (соціально-економічні угоди, тощо).  
 
Таким чином, в межах населених пунктів територіальні громади базового рівня адміністративно-
територіального устрою мають право самостійно приймати рішення щодо того, чи потрібна їм як нова базова 
господарська діяльність надрокористувачів разом із зовнішніми позитивними ефектами нової базової діяльності, 
чи зовнішні негативні ефекти нової діяльності надрокористувачів є настільки великими, що територіальна 
громада може накласти містобудівні умови та обмеження на проектування та будівництво нових об’єктів для цієї 
діяльності.   
 
Варто зазначити, що саме від діяльності надрокористувачів, які здійснюють діяльність у сфері геологічного 
вивчення, дослідно-промислової розробки та видобутку вуглеводнів, потенціал для збільшення позитивних 
зовнішніх ефектів є значним:  
1) 5%-ну частку ренти, що зараховуватиметься до місцевих бюджетів на три рівні адміністративно-
територіального устрою, відповідно до Закону України від 20.12.2016 р. № 1793, можна збільшувати аж до 
урівняння нафти, природного газу та газового конденсату з усіма іншими корисними копалинами 
загальнодержавного значення, від яких до бюджетів адміністративно-територіальних одиниць на регіональному 
рівні адміністративно-територіального устрою надходить 25%-на частка рентної плати за користування надрами3, 
відповідно до пункту 4 частини 1 статті 66 Бюджетного кодексу України.    
2) існує ймовірність запровадження міжбюджетного розподілу надходжень від аукціонів, відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 594 "Про затвердження Порядку проведення 
аукціонів із продажу спеціальних дозволів на користування надрами" та до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 15 жовтня 2004 року № 1374 "Про затвердження Методики визначення початкової ціни продажу на 
аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами". 
 
 
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАЛУЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ДО ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 
 
Також нормативно-правові акти України передбачають залучення самих жителів – територіальних громад на 
базовому рівні адміністративно-територіального устрою до процесів прийняття рішень щодо надрокористування 
на території населених пунктів:   

1. відповідно до Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, визначеного Постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.05.2011 р. № 555, на виконання абзацу третього частини першої статті 31 Закону 
України від 17.02.2011 № 3038-VI “Про регулювання містобудівної діяльності”,  

2. відповідно до Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля, 
затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 
18.12.2003 N 168  на виконання пункту "л" статті 20 Закону України від 25.06.1991 року № 1264-XII “Про 
охорону навколишнього природного середовища” та Орхуської конвенції, ратифікованої Законом України 
від 06.07.1999 № 832-XIV. 

3. відповідно до Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затвердженого 
Постановою ВР України від 17.12.1993 р. № 3748-XII. 

 
Як бачимо, на додаток до містобудівних архітектурних рад, нормативно-правові акти включають Постанови 
Кабінету Міністрів України та накази центральних органів виконавчої влади, які в межах населених пунктів (на 
базовому рівні адміністративно-територіального устрою) передбачають залучення територіальних громад до 
процесу прийняття рішень.   
 
Перший із зазначених нормативно-правових актів, а саме Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. 
№ 555, прийнята на виконання абзацу третього частини першої статті 31 Закону України від 17.02.2011 № 3038-

                                                
3  Після прийняття Закону України № 79 від 28.12.2014-го року ця частка скоротилась з 50% до 25% для всіх видів корисних 
копалин загальнодержавного значення, у тому числі горючих, крім вуглеводнів. 
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VI “Про регулювання містобудівної діяльності”.  Абзац третій частини першої статті 31 Закону України від 
17.02.2011 № 3038-VI “Про регулювання містобудівної діяльності”, яка регулює проектну документацію, 
визначив, що “до проектної документації на будівництво об’єктів, що становлять підвищену екологічну 
небезпеку4, а також об’єктів, які підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище у 
транскордонному контексті, додаються результати оцінки впливу на стан навколишнього природного 
середовища (матеріали оцінки та звіти про оцінку і громадське обговорення).  Перелік таких об’єктів та 
порядок проведення оцінки визначаються Кабінетом Міністрів України”.  На виконання статті 31 Закону України 
№ 3038-VI було видано Постанову Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 808 “Про затвердження переліку 
видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку”5.   
 
Зокрема, до таких видів діяльності пунктом 6 переліку віднесено “видобування корисних копалин, за винятком 
корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками і землекористувачами в межах 
наданих їм земельних ділянок для господарських і побутових потреб”, а п. 7 включає “перероблення корисних 
копалин”.  Сюди ж п. 11 Постанови КМУ № 808 включає поводження з відходами, а пунктом 19 додано 
“зберігання, перероблення та транспортування 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), а також технічні рішення з газопостачання 
населення і промислових підприємств.  Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 
808, додавання до проектної документації на будівництво об’єктів, що становлять підвищену екологічну 
небезпеку, результатів оцінки впливу на стан навколишнього природного середовища (матеріалів оцінки 
та звіти про оцінку і громадське обговорення) є обов’язковим.  До введення в дію Закону України N 2059-19 
від 23.05.17 р. “Про оцінку впливу на довкілля”, що відбудеться 18.12.17 р., може застосовуватись ОВНС Склад і 
зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище при проектуванні і будівництві підприємств, будинків 
і споруд. ДБН А.2.2-1-2003.6   
Тобто протокол громадського обговорення, разом із реєстраційним листом, потрібен для всіх видів діяльності, 
включених до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 808.  
 
Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 21 Закону України від 17.02.2011 № 3038-VI “Про 
регулювання містобудівної діяльності”7, яка врегульовує громадські слухання щодо врахування громадських 
інтересів, “сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи зобов’язані забезпечити:  
“…2) оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні та доступ до цієї інформації 
громадськості; 
      3) реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні (у разі її утворення); {Пункт 3 частини третьої статті 21 із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 5459-VI від 16.10.2012} 
     4) узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками містобудівної документації на місцевому 
рівні через погоджувальну комісію; 
     5) оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на 
місцевому рівні”. 
 
 Порядок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 

                                                
4 Порядок розроблення проектної документації на будівництво об’єктів затверджено наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 р. № 45, на виконання частини першої 
статті 31 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, розроблений з урахуванням вимог ДБН А. 2. 2-3: 
2014, що затверджується замовником за погодженням із генпроектувальником. Відповідно до п. 21 Порядку розроблення, 
проектна документація затверджується відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх 
експертизи, затвердженого постановою КМУ від 11 травня 2011 року № 560.  
5  Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/808-2013-%D0%BF.  Також можна вважати, що Постанову КМУ№ 808 видано 
на виконання частини третьої статті 13 Закону України від 09.02.1995 № 45/95-ВР "Про екологічну експертизу", відповідно 
до якої "здійснення державної екологічної  експертизи  є  обов'язковим для  видів  діяльності  та  об'єктів,  що  становлять    
підвищену екологічну небезпеку. Перелік видів  діяльності  та  об'єктів,  що становлять   підвищену   екологічну   небезпеку  
(  808-2013-п  ), встановлюється    Кабінетом    Міністрів   України   за   поданням центрального  органу  виконавчої  влади,  
що забезпечує формування державної   політики  у  сфері  охорони  навколишнього  природного середовища,  і центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я". Проте Закон України 
“Про оцінку впливу на довкілля” скасовує Закон України від 09.02.1995 № 45/95-ВР “Про екологічну експертизу”. 
6  ДБН А.2.2-1-2003/ розроб. В. Г. Чуніхін [та ін.] ; Державний комітет України з будівництва та архітектури. - Вид. офіц. - К. 
: Держбуд України, 2004. - 23 с. - (Державні будівельні норми України).  До речі, Закон України № 2059-19 від 23.05.17 р. 
вимагає від багатьох інших нормативно-правових актів заміни слів “висновку державної екологічної експертизи” словами 
“результатами оцінки впливу на довкілля”. 
7  Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3038-17/page1. 
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р. № 5558.  Зазначена Постанова КМУ визначила, що відповідно до частини 6 статті 21 Закону України “Про 
регулювання містобудівної діяльності” пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із 
зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити 
обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.   
Комісія утворюється за рішенням органу місцевого самоврядування у тижневий строк після закінчення подання 
пропозицій громадськості.   
 
Також згідно пункту 4 частини третьої статті 21 Закону України від 17.02.2011 № 3038-VI “Про регулювання 
містобудівної діяльності”, “узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками містобудівної 
документації на місцевому рівні через погоджувальну комісію”. 
 
Надалі стаття 21 Закону України від 17.02.2011 № 3038-VI “Про регулювання містобудівної діяльності” 
деталізує, що  
“до складу погоджувальної комісії входять: 
1) посадові особи відповідного органу місцевого самоврядування; 
2) представники органу земельних ресурсів, природоохоронного і санітарно-епідеміологічного органу, органу 
містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини та інших органів; 
3) представники професійних об’єднань та спілок, архітектори, науковці; 
4) уповноважені представники громадськості, які обираються під час громадських слухань. Кількість 
представників громадськості має становити не менше 50 відсотків і не більше 70 відсотків загальної чисельності 
комісії. 
Головою погоджувальної комісії є посадова особа відповідного органу місцевого самоврядування. 
Погоджувальна комісія протягом двох тижнів після її створення розглядає спірні питання, зафіксовані у 
протоколі громадських слухань, та ухвалює рішення про врахування або мотивоване відхилення цих пропозицій 
(зауважень). 
Засідання погоджувальної комісії є правомочним, якщо у ньому взяли участь не менше двох третин її членів (з 
них не менше половини представників громадськості). 
Рішення погоджувальної комісії приймається більшістю присутніх членів та оформлюється відповідним 
протоколом. 
У разі неспроможності погоджувальної комісії врегулювати спірні питання між сторонами остаточне рішення 
приймає відповідний орган місцевого самоврядування. Урегульовані погоджувальною комісією спірні питання 
між сторонами або прийняті відповідним органом місцевого самоврядування рішення є підставою для внесення 
змін до проекту відповідної документації”.  
 
Зрештою, відповідно до частини 9 статті 21 Закону України від 17.02.2011 № 3038-VI “Про регулювання 
містобудівної діяльності”, “оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні здійснюється у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом 
опублікування в засобах масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення 
таких рішень на офіційних веб-сайтах цих органів. 
Особи, які оприлюднюють проекти генеральних планів населених пунктів, зонування територій, детальних 
планів територій, є відповідальними за їх автентичність”. 
 
А частина 10 статті 21 Закону України від 17.02.2011 № 3038-VI “Про регулювання містобудівної діяльності” 
визначила, що “фінансування заходів щодо врахування громадських інтересів здійснюється за рахунок органів 
місцевого самоврядування”. 
 
Відповідно до частини сьомої статті 29 Закону України № 3038-VI “Про регулювання містобудівної діяльності”, 
відомості про надані містобудівні умови та обмеження підлягають внесенню до реєстру містобудівних умов та 
обмежень, який веде відповідний уповноважений орган містобудування та архітектури, тобто структурний 
підрозділ виконкому сільської ради.  Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 31.05.2017 року № 135 затверджено Порядок ведення реєстру 
містобудівних умов та обмежень”, які є одним з трьох основних складових вихідних даних.   До заяви додаються:  
1) засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою,  
2) ситуаційний план-схема щодо місцезнаходження земельної ділянки  (із матеріалів містобудівної або 
картографічної документації), 
3) викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;  
4) черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру – у разі відсутності містобудівного кадастру);  
5) фотофіксація земельної ділянки (з оточенням); 

                                                
8 Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/sщо how/555-2011-%D0%BF. 
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6) містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об’єкта будівництва. 
 
Містобудівні умови та обмеження є чинними до завершення будівництва об’єкта і не можуть бути зупинені у 
зв’язку з розробленням, внесенням змін або оновленням містобудівної документації на місцевому рівні.   
 
Проте органами місцевого самоврядування на базовому рівні адміністративно-територіального устрою в межах 
населеного пункту можуть вноситись містобудівні умови та обмеження не лише для розміщення у виробничих 
зонах на території населеного пункту об’єктів, які становлять підвищену екологічну небезпеку.   
 
У випадках, якщо обговорення не стосується містобудівних умов та обмежень, Міністерство охорони 
навколишнього природного середовища України наказом від 18.12.2003 N 168  на виконання пункту "л" статті 20 
Закону України від 25.06.1991 року № 1264-XII “Про охорону навколишнього природного середовища”9 та 
Орхуської конвенції, ратифікованої Законом України, затвердило Положення про участь громадськості у 
прийнятті рішень у сфері охорони довкілля10  Відповідно до п. 1.4.3, зазначене Положення використовується у 
т.ч. і у випадку “здійснення державної екологічної експертизи з проведенням оцінки впливу на навколишнє 
середовище (далі – ОВНС) небезпечних об’єктів та видів діяльності”.  Положення передбачає наявність 
повідомлення про проведення громадського обговорення.  Пункт 2.10 визначив, що “матеріали громадського 
обговорення фіксуються із застосуванням стенографічних та аудіовізуальних методів”.  Згідно п. 2.11 
Положення, “хід та результати громадського обговорення оформлюються протоколом, який підписується 
головою і секретарем, обраними на час проведення громадського обговорення його учасниками.  Результати 
повинні бути максимально враховані при підготовці проекту рішення”, а відповідно до п. 2.14 Положення 
матеріали громадського обговорення зберігаються в архівах.  
 
Мешканці населених пунктів можуть подавати судові позови щодо недотримання процедури громадських 
слухань та щодо скасування рішень, які приймаються з порушенням процедури громадських слухань    
 
 
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАД ДО ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ 
ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ   
 
Формат громадських слухань та громадських обговорень є досить зручним для ідентифікації зовнішніх ефектів, 
що виникають у господарській діяльності у процесі геологічного вивчення, дослідно-промислової розробки та 
видобутку вуглеводнів.   
 
Також поєднання постанов КМУ №№ 555 та 808 дає можливість проведення детального аналізу економічних 
вигод та зовнішніх негативних ефектів, таких як вплив на здоров’я токсичних хімікатів (амбарних шламів, 
ставків кислих гудронів на нафтопереробних заводах), псування питної води, тощо.   
 
Зовнішні негативні ефекти надалі можна виміряти шляхом застосування фінансово-економічних моделей.  Проте 
вони можуть бути досить умовними, оскільки досить складно розрахувати такі складові як гранична собівартість 
чи провести аналіз чутливості реагування.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблиця.  Зовнішні негативні ефекти видобутку вуглеводнів. 

                                                
9 Джерело: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1264-12. 
10 Джерело: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0155-04. 
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                        Зовнішні негативні ефекти господарської діяльності 
          P =TC                            
                                                           Граничні суспільні витрати (MCs = MCp + MEC =  
                                                          = Cуспільна пропозиція Ss товару 
 
 
                                                                        Граничні приватні витрати (MCp) = 
                                                                        = Приватна пропозиція Sp товару 
                                 DWL = безповоротні                                                                        
                                 втрати 
                                                                         Попит D на товар                       
                                                                           Гранична вартість зовн. негат. ефекту (MEC) 
                                        Qs             Qd 
                       Суспільне         Приватне                              Qdt  товару 
                  виробництво         виробництво 

  
 

         P=TC     Зовнішні негативні ефекти споживання вуглеводнів 
 
 
 
 
                                                     квота на споживання 
 
 
                                                                         пропозиція S вуглеводнів 
                                                    DWL = безповоротні втрати 
                  
 
                                                                      Приватний Попит D на вуглеводні 
                                                              Суспільний Попит D на вуглеводні 
                                         Qs            Qs 
                        Суспільне         Приватне       Qdt           вуглеводні (2015-2019)    
                        споживання     споживання    
  

 
Відповідно до п. 3 статті 13 Закону України від 2 жовтня 1992 року “Про інформацію”, “ інформація про стан 
довкілля, крім інформації про місце розташування військових об'єктів, не може бути віднесена до інформації з 
обмеженим доступом”.  Визначивши розмір зовнішніх негативних ефектів від буріння та експлуатації 
свердловин,  можна аналізувати фінансові компенсатори для громад на трьох рівнях адміністративно-
територіального устрою та для громадян для запобігання та/або усунення наслідків зовнішніх негативних ефектів 
господарської діяльності.   
 
А таким фінансовим компенсатором у першу чергу є екологічний податок, визначений підпунктом 14.1.57 пункту 
14.1 статті 14 Податкового кодексу України, і в деталях врегульовується розділом VIII Податкового кодексу 
України, є одним із загальнодержавних податків, що “справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне 
повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних 
відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з 
фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року”.   
 
Розділ VIII Податкового кодексу 
України 

19010000  Екологічний податок    
Об’єкт та база оподаткування 

240.1.1. викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами 
забруднення; 

19010100  Надходження від викидів 
забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами 
забруднення  

242.1.1. обсяги та види 
забруднюючих речовин, які 
викидаються в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами; 
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Розділ VIII Податкового кодексу 
України 

19010000  Екологічний податок    
Об’єкт та база оподаткування 

240.1.2. скиди забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні 
об'єкти; 

19010200  Надходження від скидів 
забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні об'єкти  

242.1.2. обсяги та види 
забруднюючих речовин, які 
скидаються безпосередньо у водні 
об'єкти; 

240.1.3. розміщення відходів (крім 
розміщення окремих видів (класів) 
відходів як вторинної сировини, що 
розміщуються на власних 
територіях (об'єктах) суб'єктів 
господарювання); 

19010300  Надходження від розміщення 
відходів у спеціально 
відведених для цього місцях чи 
на об'єктах, крім розміщення 
окремих видів відходів як 
вторинної сировини  

242.1.3. обсяги та види (класи) 
розміщених відходів, крім обсягів 
та видів (класів) відходів як 
вторинної сировини, що 
розміщуються на власних 
територіях (об'єктах) суб'єктів 
господарювання; 

240.1.4. утворення радіоактивних 
відходів (включаючи вже 
накопичені); 
240.1.5. тимчасове зберігання 
радіоактивних відходів їх 
виробниками понад установлений 
особливими умовами ліцензії строк. 

19010400  Екологічний податок, який 
справляється за утворення 
радіоактивних відходів 
(включаючи вже накопичені) 
та/або тимчасове зберігання 
радіоактивних відходів їх 
виробниками понад 
установлений особливими 
умовами ліцензій строк  

242.1.5. обсяги та категорія 
радіоактивних відходів, що 
утворюються внаслідок діяльності 
суб'єктів господарювання та/або 
тимчасово зберігаються їх 
виробниками понад установлений 
особливими умовами ліцензії строк; 

Джерело: Податковий кодекс України. 

 
 
Законом України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році” 
внесено зміни до Податкового кодексу України (далі - ПКУ).  Зокрема, пунктами 12-16 розділу 1 Закону № 1791, 
які набрали чинності з 1 січня 2017 року, встановлено нові, збільшені на 12 відсотків, ставки екологічного 
податку.  Див. додаток 1.  
 
Детальніше ставки екологічного податку визначаються у розділі VIII Податкового кодексу України, а 
коефіцієнти його розподілу між бюджетами різних рівнів адміністративно-територіального устрою 
встановлюються в редакції, запровадженій Законом України від 28.12.2014 № 79-VIII,  у таких пропорціях:  

 20% - у пункті 16-1 статті 29 Бюджетного кодексу України для Державного бюджету України (крім 
екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або 
тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії 
строк, який зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі),   

 80% - у пункті 43 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України для доходів загального фонду … 
бюджетів міст Києва…, 

 55%  - у пункті 33 частини 1 статті 66 Бюджетного кодексу України для доходів загального фонду … 
обласних бюджетів,  

 25% -  у пункті 43 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України для бюджетів об’єднаних тер. 
громад, 

 25% -  у пункті 43 статті 64 Бюджетного кодексу України для доходів загального фонду … бюджетів міст 
обласного значення, 

25% - у пункті 20-4 частини першої статті 69 Бюджетного кодексу України для доходів загального фонду 
бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів (крім екологічного податку, що справляється 
за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних 
відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк)11.   
 

На жаль, надходження від екологічного податку є настільки незначними, що на нього, на відміну від 
рентних платежів, не можна покладатись як на джерело фінансування інституційного розвитку місцевих 
бюджетів.   

                                                
11  коефіцієнт розщеплення до спец. фонду у 2011-2012 роках становив 50,0%, у 2013-му році: 33,5%, у 2014-му році: 35,0%, 
відповідно до пункту  5-1 розділу VI Бюджетного кодексу України, крім податку, що  справляється за утворення 
радіоактивних  відходів  (включаючи  вже  накопичені)  та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх  виробниками 
понад установлений особливими умовами ліцензії  строк. 
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Суми надходжень від екологічного податку до місцевих бюджетів залишаються вкрай незначними.  Крім 

того, екологічний податок у 2015-му році фактично не мав цільового призначення у вигляді використання коштів 
від плати за забруднення на реалізацію саме природоохоронних заходів.   
 
 
Інші формати проведення слухань можуть визначатись: 
1) Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затвердженим Постановою ВР 
України від 17.12.1993 р. № 3748-XII, та  
2) Статутом територіальної громади, оскільки відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеве 
самоврядування", територіальна громада має право проводити громадські слухання.  Останній абзац статті 
визначає, що "порядок організації громадських слухань визначається статутом територіальної громади".  Пункт 
48 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування" відносить "затвердження статуту 
територіальної громади" до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад.  Поняття Статуту 
територіальної громади є і в Європейській Хартії місцевого самоврядування, що була ратифікована Законом 
України від 15.07.97 р. № 452/97-ВР .  Порядок реєстрації Статуту визначено Постановою КМУ від 27 липня 1998 
року № 1150 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад". 
 
Пункт 1.15 Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України, затверджених чинним Наказом 
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 06.05.2008  N 95 , 
визначив, що:  “експлуатація  об'єктів  нафтогазодобувної промисловості стосовно  питань  охорони  
навколишнього   природного   середовища здійснюється   згідно  з  вимогами  Закону  України  "Про  охорону 
навколишнього  природного  середовища"  (  1264-12  ). 
 
 
НАДРОКОРИСТУВАННЯ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ФІНАНСОВІ ТА СТАТИСТИЧНІ 
ПОКАЗНИКИ. 
 
Наприклад, дані по Полтавській області щодо нарахування та сплати ренти, ставка якої визначається ст. 252.20 
Податкового кодексу України, не є комерційною таємницею.  Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону 
України від 8 вересня 2005 року N 2850-IV «Про стимулювання розвитку регіонів», Полтавська обласна рада 
рішенням XXVI сесії VI скликання 16 січня 2015 року затвердила Стратегію розвитку Полтавської області на 
період до 2020 року, яка констатувала, що “різноплановість геологічної будови території Полтавщини обумовлює 
наявність у надрах покладів різноманітних корисних копалин”. 
 
Таблиця.  Спеціальні дозволи Державної служби геології та надр України у Полтавській області 

  

Кількість спецдозволів в 
області (вивчення, дослідно-

промислова розробка та 
видобуток) 

1 

Газ природний  
Газ сланцевих товщ  
Газ центрально-басейнового типу 
Газ природний вугільних шахт (метан) 
Нафта  
Газовий конденсат 

101 
(у тому числі газ сланцевих 

товщ: 7) 
2 Води питні і технічні12 68 
3 Суглинок 26 
4 Води мінеральні 14 

5 

Кварцити залізисті 
Кварцити залізисті магнетитові 
Руда кварцит кумінгтоніт-магнетитова 10 

6 Граніт 10 
7 Пісок 9 
8 Торф 4 
9 Грязі торфяні 1 

                                                
12 Попри те, що Податковий кодекс України у статтях 251.1.1 та 251.1.4 розділяє рентну плату за користування надрами для 
видобування корисних копалин та рентну плату за спеціальне використання води, підземні та поверхневі води визначені 
корисними копалинами загальнодержавного значення,  згідно Постанови КМУ від 12 грудня 1994 р. N 827. 
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Кількість спецдозволів в 
області (вивчення, дослідно-

промислова розробка та 
видобуток) 

10 Бішофіт 1 
11 Без корисної копалини 1 
12 Вугілля кам'яне  0 
13 Вугілля кам'яне (антрацит) 0 

 УСЬОГО: 245 
Джерело: Державна служба геології та надр України. 
 

Станом на 2015-й рік, кількість спецдозволів Державної служби геології та надр України на користування 
надрами для вивчення, дослідно-промислову розробку та видобування таких корисних копалин 
загальнодержавного значення, як нафта, газ та газовий конденсат в межах усієї країни, виглядає наступним чином:   

 

Назва регіону 

Усього спец 
дозволів на 

використанн
я надр 

нафтогазови
добувним 

підприємств
ам 

Дійсних спецдозводів у компаній державної форми 
власності 

  
Усього держ. 

форми 
власності 

вивчення держ. 
форми власності, у 
т.ч. допрослідно-

промислова 
розробка 

Видобування 
держ. форми 

власності 

Автономна Республіка Крим 
(окупована та анексована до складу 
Російської Федерації) 15 11 8 3 

Вінницька 0 0 0 0 
Волинська 3 1 0 1 
Дніпропетровська 13 11 0 11 
Донецька 1 1 0 1 
Житомирська 0 0 0 0 
Закарпатська 8 4 4 0 
Запорізька 0 0 0 0 
Івано-Франківська 54 28 3 25 
Київська  0 0 0 0 
Кіровоградська 0 0 0 0 
Луганська 50 20 9 11 
Львівська 68 47 12 35 
Миколаївська 0 0 0 0 
Одеська 0 0 0 0 
Полтавська 100 58 10 48 
Рівненська 0 0 0 0 
Сумська 33 23 2 21 
Тернопільська 0 0 0 0 
Харківська 84 54 16 38 
Херсонська 1 1 0 1 
Хмельницька 0 0 0 0 
Черкаська 0 0 0 0 
Чернівецька 10 6 5 1 
Чернігівська 19 16 0 16 
м.Київ 0 0 0 0 
м.Севастополь (окуповане та 
анексоване до складу Російської 
Федерації). 0 0 0 0 

Джерело: www.geo.gov.ua.  

 
 
Таблиця 1.  Полтавська область.  Стан надходжень рентної плати за користування надрами у 2014-2016 роках, 
млн.грн. 
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    2014 2015 2016 
13030000 Рентна плата за користування надрами, в тому числі: 5 988,09 15 095,56 14 198,18 

13030100 
рентна плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин 

 
192,2533 326,4374 381,33 

  
рентна плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин місцевого значення 

  
не відомо. 1,1 1,2 

13030600 
рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з 
видобуванням корисних копалин 

  
не відомо. 0,4 0,5 

13030700 рентна плата за користування надрами для видобування нафти 595,46 461,56 405,31 

13030800 
рентна плата за користування надрами для видобування 
природного газу 

 
3 729,70 12 777,33 12 370,63 

13030900 
рентна плата за користування надрами для видобування 
газового конденсату 

 
1 470,68 1 528,74 1 039,20 

   у т.ч. рентна плата за користування надрами для 
видобування вуглеводнів 

 
5 795,84 

 
14 767,63 

 
13 815,15 

Джерело: ГУ ДФСУ у Полтавській області, 2017. 
 

\ 

Таблиця 2.  Полтавська область. Стан нарахувань рентної плати за користування надрами у 2014-2016 роках, 
млн.грн. 

    2014 2015 2016 
13030000 Рентна плата за користування надрами, в тому числі: 6 088,72 15 099,05 16 860,94 

13030100 
рентна плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин 

 
192,9569 326,0198 376,10 

  
рентна плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин місцевого значення 

  
    

13030600 
рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з 
видобуванням корисних копалин 

  
    

13030700 рентна плата за користування надрами для видобування нафти 644,18 636,93 515,15 

13030800 
рентна плата за користування надрами для видобування 
природного газу 

 
3 754,70 12 696,67 14 718,12 

13030900 
рентна плата за користування надрами для видобування 
газового конденсату 

 
1 496,88 1 439,43 1 251,58 

   у т.ч. рентна плата за користування надрами для 
видобування вуглеводнів 

 
5 895,77 

 
14 773,03 

 
16 484,84 

Джерело: ГУ ДФСУ у Полтавській області, 2017. 

 
У 2017-му році Головне управління Державної фіскальної служби у Полтавській області оприлюднило 
інформацію, відповідно до якої за 2015 рік до бюджетів усіх рівнів з території Полтавської області надійшло 15 
095,56 млн. грн., а нараховано 15 099,05 млн. грн., з яких надходження від видобутку вуглеводнів за платежами 
склали 14 767,63 млн. грн., а нарахування 14 773,03 млн. грн.   Варто зазначити, що це скоригована інформація 
Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області, оскільки у 2016-му році в розрізі 6-ти 
міст обласного значення та 25-ти районів Полтавської області цим центральним органом виконавчої влади 
надавались зовсім інші цифри:  
 
Таблиця.  Рентна плата за користування надрами для видобування вуглеводнів у Полтавській області, тис. грн. 
(нараховано і сплачено) 

 Назва міст обласного 
значення та районів, де 
Полтавською обласною 
радою погоджено 
спецдозвіл на 
користування надрами 
для видобування 
вуглеводнів. 

Усього,  
2014-й рік 

Усього, 2015-
й рік 

Кількість 
спецдозволів 
в адм-тер. 
одиниці 

Населення 
адм.-тер. 
одиниці 

Кількість 
експлуатац. 
свердловин 

1601 м. Полтава     0 294 962 0 
1602 м. Комсомольськ     0 51 958 0 
1603 м. Кременчук     0 225 216 0 
1618 м. Лубни та Лубенський р-н 

    0 
47 827+ 
+32 415 0 

1620 м. Миргород та 
Миргородський р-н 93 600,00 102 000,00 14 

41 267+ 
+32 515 18 

1606 Великобагачанський р-н 600,00 2 800,00 6 25 327 1 
1607 м. Гадяч та Гадяцький р-н 1 203 200,00 2 984 300,00 17 54 008 79 
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 Назва міст обласного 
значення та районів, де 
Полтавською обласною 
радою погоджено 
спецдозвіл на 
користування надрами 
для видобування 
вуглеводнів. 

Усього,  
2014-й рік 

Усього, 2015-
й рік 

Кількість 
спецдозволів 
в адм-тер. 
одиниці 

Населення 
адм.-тер. 
одиниці 

Кількість 
експлуатац. 
свердловин 

1608 Глобинський р-н     0 44 423 0 
1609 Гребінківський р-н     0 22 731 0 
1610 Диканський р-н 84 100,00 190 900,00 7 19 170 26 
1611 Зіньківський р-н 159 500,00 659 300,00 11 34 988 44 
1612 Карлівський  р-н 217 000,00 979 900,00 7 34 185 42 
1613 Кобеляцький р-н 0,00 0,00 2 42 842 1 
1614 Козельщинський р-н     0 19 854 0 
1615 Котелевський р-н 429 500,00 995 600,00 7 19 757 59 
1616 Кременчуцький р-н     0 40 380 0 
1617 Лохвицький р-н 1 960 500,00 4 855 400,00 11 43 745 205 
1619 Машівський р-н 335 000,00 644 600,00 9 19 783 68 
1621 Новосанжарський р-н 449 600,00 471 700,00 18 34 814 89 
1622 Оржицький р-н     0 24 454 0 
1623 Пирятинський р-н     0 31 999 0 
1624 Полтавський р-н 250 400,00 1 324 700,00 10 67 370 68 
1625 Решетилівський р-н 5 100,00 19 300,00 8 26 496 4 
1626 Семенівський р-н 600,00 2 800,00 1 25 803 1 
1627 Хорольський р-н     0 34 952 0 
1628 Чорнухинський р-н 34 300,00 76 400,00 6 11 644 8 
1629 Чутівський р-н 71 100,00 304 100,00 3 23 274 33 
1630 Шишацький р-н 648 200,00 1 875 000,00 12 20 524 20 

Усього, Полтавська обл. 5 942 300,00 15 488 800,00 98 1 472 870 766 
   Джерело: ГУ ДФСУ у Полтавській області, 2016.  Департамент економічного розвитку та торгівлі Полтавської ОДА, 

2016. 

 
 Тепер зробимо порівняння даних щодо користування надрами для видобування вуглеводнів на території 
Полтавської області, яке надало ГУ ДФСУ у Полтавській області: 

Назва міст обласного значення та районів, де Полтавською 
обласною радою погоджено спецдозвіл на користування 
надрами для видобування вуглеводнів. 

Усього,  
2014-й рік,  
тис. грн. 

Усього, 2015-й 
рік,  

тис. грн. 

Усього, 2016-й 
рік,  

тис. грн. 

Усього, ГУ ДФСУ у Полт. області, оприлюднено у 2016 р. 5 942 300,00 15 488 800,00  
Усього, ГУ ДФСУ у Полт. області, оприлюднено у 2017 р. 5 895 770,00 14 773 030,00 16 484 840,00 
Різниця  -46 530,00 -715 770,00  

  Джерело: ГУ ДФСУ у Полтавській області. 
 
Тобто зменшення прозвітованих цифр по Полтавській області у сфері видобутку природного газу, газового 
конденсату та нафти за 2015-й рік становило -715 770 тис. грн.  
Сума є меншою, ніж податковий борг, по рентній платі за користування надрами для видобування вуглеводнів, 
яка становить 3 417 360,90 тис. грн. 
 
Станом на 01.04.2017 тис. грн. 

Податковий борг по рентній платі за користування надрами для видобування нафти.  
тис.грн. 

398 772,20 

Податковий борг по рентній платі за користування надрами для видобування 
природного газу. тис.грн. 

2 850 775,30 

Податковий борг по рентній платі за користування надрами для видобування газового 
конденсату, тис.грн. 

167 813,40 

Усього податковий борг, по рентній платі за користування надрами для 
видобування вуглеводнів, тис.грн.  

3 417 360,90 

Податковий борг по рентній платі за користування надрами для видобування інших 
корисних копалин загальнодержавного значення.  тис.грн. 

303,25 

Усього податковий борг, по рентній платі за користування надрами для 
видобування корисних копалин загальнодержавного значення, тис.грн.  

3 417 664,15 

Джерело: ГУ ДФСУ у Полтавській області. 
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Проте сума податкового боргу навряд чи може бути пов’язана із зменшенням нарахувань по ренті.   Оскільки 
громадськість не може відповісти на це питання звідкіля в масштабах Полтавської області взялась різниця у -715 
770,00 тис. грн., то питання, швидше за все, може бути адресоване Податковій міліції – правоохоронному органу 
у складі Державної фіскальної служби України, що уповноважений здійснювати оперативно-розшукову 
діяльність, відповідно до розділу XVIII-2 Податкового кодексу України.  Більшість із надрокористувачів, що 
видобувають природний газ, нафту та газовий конденсат, є в реєстрі Офісу великих платників податків 
Державної фіскальної служби України, який на 2018-й рік затверджено наказом ДФСУ від 26.09.2017 № 632, і 
налічує 2594 суб’єкти господарювання13.  Полтавське управління Офісу великих платників податків Державної 
фіскальної служби 09.12.2016 р. реорганізовано у Полтавське відділення Офісу великих платників податків 
Державної фіскальної служби (скорочена назва Полтавське відділення Офісу ВПП ДФС), на виконання вимог 
постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 247 “Деякі питання територіальних органів ДФС”. 
 
Не зрозуміло, чи зменшення пов’язане з коригуванням Державною фіскальною службою показників видобутку 
вуглеводнів у Полтавській області, які відображено у двох останніх колонках наступної таблиці: 

  

назва адм.-тер. 
одиниці Полтавської 
області  кв. км.  

% 
Полтавської 

області 

Кількість 
спецдозволів 
в адм-тер. 
одиниці 

Населення 
адм.-тер. 
одиниці 

Кількість 
експл. 
свердловин 

 газ, млн. 
кубометрів, 
2015 

газовий 
конденсат 
+ нафта, 
тис. тонн, 
2015 

1 Лохвицький р-н 758,26 2,64% 11 43 745 205 1 856,6 216,7 
2 Миргородський р-н 721,78 2,51% 14 32 515 18 421,3 17,7 
3 Новосанжарський р-н 688,81 2,40% 18 34 814 89 161,6 66,0 
4 Шишацький р-н 626,22 2,18% 12 20 524 20 750,8 30,8 
5 Гадяцький р-н 586,54 2,04% 17 54 008 79 1256,9 155,6 
6 Семенівський р-н 495,20 1,72% 1 25 803 1 
7 Зіньківський р-н 437,84 1,52% 11 34 988 44 377,8 17,1 
8 Полтавський р-н 427,44 1,49% 10 67 370 68 523,0 24,3 
9 Диканський р-н 381,78 1,33% 7 19 170 26 222,0 18,5 

10 
Великобагачанський 
р-н 377,36 1,31% 6 25 327 1 

11 Решетилівський р-н 376,06 1,31% 8 26 496 4 32,7 0,7 
12 Котелевський р-н 279,51 0,97% 7 19 757 59 725,5 39,4 
13 Чутівський р-н 265,00 0,92% 3 23 274 33 182,3 4,5 
14 Машівський р-н 248,05 0,86% 9 19 783 68 422,3 39,2 
15 Чорнухинський р-н 220,38 0,77% 6 11 644 8 18,9 5,1 
16 Карлівський  р-н 145,80 0,51% 7 34 185 42 415,8 6,0 
17 Кобеляцький р-н 139,83 0,49% 2 42 842 1 1,8 

18-31 Глобинський р-н 0,00 0,00% 0 44 423 
18-31 Гребінківський р-н 0,00 0,00% 0 22 731 
18-31 Козельщинський р-н 0,00 0,00% 0 19 854 
18-31 Кременчуцький р-н 0,00 0,00% 0 40 380 
18-31 Лубенський р-н 0,00 0,00% 0 32 415 
18-31 Оржицький р-н 0,00 0,00% 0 24 454 
18-31 Пирятинський р-н 0,00 0,00% 0 31 999 
18-31 Хорольський р-н 0,00 0,00% 0 34 952 
18-31 м. Полтава 0,00 0,00% 0 294 962 
18-31 м. Комсомольськ 0,00 0,00% 0 51 958 
18-31 м. Кременчук 0,00 0,00% 0 225 216 
18-31 м. Лубни 0,00 0,00% 0 47 827 
18-31 м. Миргород 0,00 0,00% 0 41 267 
18-31 м. Гадяч 0,00 0,00% 0 24 187 

  

всього на 
користування надрами 
для 3-х корисних 
копалин загдерж. 
значення 7 175,85 24,96%     

  Полтавська область 28 748,00 100,0%  98 1 472 870 766 7 369 642 

                                                
13 Джерело: officevp.sfs.gov.ua. 
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Джерело: Департамент економічного розвитку і торгівлі Полтавської ОДА 

 
Цифри по інших корисних копалинах загальнодержавного значення виглядають дещо оптимістичніше.   
Спочатку інші корисні копалини загальнодержавного значення, відповідно до даних Державного кадастру 
родовищ і проявів корисних копалин, шо ведеться ДНВП «Геоінформ України», згідно статті 43 Кодексу України 
«Про надра» та Постанови КМУ від 2 березня 1993 р. N 150:  

РОДОВИЩА:   Ставка ренти % видобутку, зг. ст. 252 ПКУ 
Форма А металічних 

корисних 
копалин 

рудні (металовмісні (металічні), у тому числі руди) корисні 
копалини:  

чорних металів (крім залізної руди), кольорових та легувальних 
металів 

5,00 

залізна руда1 8,00 

урановмісні (в технологічному розчині) 5,00 

інші, ніж урановмісні чорних, кольорових та легувальних металів 5,00 

 

Форма Б неметалічних 
корисних 
копалин 

 

Форма В Розсипні  
Форма Д нафти та газу нафта, конденсат:  

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 
метрів 

45,00 

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів 21,00 

Газ природний (будь-якого походження):  

природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї 
статті, видобутий з покладів до 5000 метрів 

70,00 

природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24  
цієї статті, видобутий з покладів понад 5000 метрів 

14,00 

з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального 
шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України 

11,00 

природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну 
діяльність 

70,00 

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 
метрів 

55,00 

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів 28,00 

 

Форма Е вугілля та 
горючих 
сланців 

вугілля:  

Коксівне 1,50 

Енергетичне 0,75 

Антрацит 1,00 

Буре 1,00 
 

Форма 
Ж 

гідромінеральн
ої сировини 

 

Форма К Торфу Торф 1,00 
 

Форма 
К1 

Сапропелю  

Форма Л Техногенні  
 

ПРОЯВИ: 
 
Ставка ренти % 

Форма 
Г1 

металічних 
корисних копалин 

 

Форма 
Г2 

Неметалічних 
корисних копалин 
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РОДОВИЩА:   Ставка ренти % видобутку, зг. ст. 252 ПКУ 
Форма 
Г3 

вугілля та 
горючих сланців 

 

Джерело: Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин,  

                 Податковий кодекс України.  

 
255.5. Ставки рентної плати за спеціальне використання води14 
встановлюються у таких розмірах: 

Ставка рентної плати, гривень за 100 
куб. метрів 

255.5.1. за спеціальне використання поверхневих вод:   

Басейни річок, включаючи притоки всіх порядків   

Дніпра на південь від м. Києва (без Інгульця) 33,92 42,91 
 Джерело:  Податковий кодекс України. 

 

255.5.2. за спеціальне використання підземних вод15: Ставка рентної плати, гривень за 100 
куб. метрів 

Найменування регіону  ЗУ № 909-VIII від 
24.12.2015 р. 

Області:   
Полтавська:   
Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, 
Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, 
Шишацький райони 

38,56 48,78 

інші адміністративно-територіальні одиниці області 42,98 54,37 
 Джерело:  Податковий кодекс України. 

 
 
 
Таблиця.  Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (інших 
ніж вуглеводні) у Полтавській області, тис. грн. (нараховано і сплачено) 

  Назва міст обласного 
значення та районів 
(бірюзовим кольором, 
якщо на території району 
Полтавською обласною 
радою погоджено 
спецдозвіл на 
користування надрами 
для видобування 
вуглеводнів). 

Усього 
нараховано 
та сплачено  

 ренти за 
користуванн

я надрами 
для 

видобування 
ККЗД, крім 
вуглеводнів, 

2014-й рік 

Усього 
нараховано 

 ренти за 
користуванн

я надрами 
для 

видобування 
ККЗД, крім 
вуглеводнів, 

2015-й рік 

Усього 
нараховано 
та сплачено 

ренти за 
користуванн

я надрами 
для 

видобування 
ККЗД, крім 
вуглеводнів, 

2015-й рік 
(Департамент 

фінансів 
ПОДА на базі 
даних ДФСУ) 

  Усього 
нараховано 
та сплачено 

ренти за 
користування 
надрами для 
видобування 
ККЗД, крім 
вуглеводнів, 

2016-й рік 

Різниця між 
даними 

департамент
у 

економічного 
розвитку 

ПОДА  
та 

департамент
у фінансів 

ПОДА 

тис.грн. тис.грн. тис.грн.   тис.грн. 

    100,00% 100,00% 100,00%   100,00% 
1601 м. Полтава   4 596,00 4 596,00  не відомо   
1602 м. Комсомольськ     296 900,80  не відомо   
1603 м. Кременчук   4 544,40 4 544,40  не відомо   
1618 м. Лубни та Лубенський р-

н 
141,50 136,60 444,00 -307,40   

1620 м. Миргород та 
Миргородський р-н 

7 500,00 7 200,00 7 664,40 -464,40   

1606 Великобагачанський р-н 12,50 1,00 201,20 -200,20   
    1607 м. Гадяч та Гадяцький р-н 15,40 15,20 312,00 -296,80   

1608 Глобинський р-н 19,90 17,70 293,20 -275,50   
1609 Гребінківський р-н 0,00 5,40 241,60 -236,20   

                                                
14  Попри те, що Податковий кодекс України у статтях 251.1.1 та 251.1.4 розділяє рентну плату за користування надрами для 
видобування корисних копалин та рентну плату за спеціальне використання води, підземні та поверхневі води визначені 
корисними копалинами загальнодержавного значення,  згідно Постанови КМУ від 12 грудня 1994 р. N 827. 
15 Ст. 21 Кодексу України “Про надра”. 
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  Назва міст обласного 
значення та районів 
(бірюзовим кольором, 
якщо на території району 
Полтавською обласною 
радою погоджено 
спецдозвіл на 
користування надрами 
для видобування 
вуглеводнів). 

Усього 
нараховано 
та сплачено  

 ренти за 
користуванн

я надрами 
для 

видобування 
ККЗД, крім 
вуглеводнів, 

2014-й рік 

Усього 
нараховано 

 ренти за 
користуванн

я надрами 
для 

видобування 
ККЗД, крім 
вуглеводнів, 

2015-й рік 

Усього 
нараховано 
та сплачено 

ренти за 
користуванн

я надрами 
для 

видобування 
ККЗД, крім 
вуглеводнів, 

2015-й рік 
(Департамент 

фінансів 
ПОДА на базі 
даних ДФСУ) 

  Усього 
нараховано 
та сплачено 

ренти за 
користування 
надрами для 
видобування 
ККЗД, крім 
вуглеводнів, 

2016-й рік 

Різниця між 
даними 

департамент
у 

економічного 
розвитку 

ПОДА  
та 

департамент
у фінансів 

ПОДА 

тис.грн. тис.грн. тис.грн.   тис.грн. 

1610 Диканський р-н 0,00 0,00 175,60 -175,60   
1611 Зіньківський р-н 17,20 147,00 402,00 -255,00   
1612 Карлівський  р-н 0,00 0,00 408,40 -408,40   
1613 Кобеляцький р-н 305,40 330,30 602,80 -272,50   
1614 Козельщинський р-н 18,60 28,90 22,40 6,50   
1615 Котелевський р-н 24,90 22,00 75,60 -53,60   
1616 Кременчуцький р-н 181 100,00 308 100,00 0,00 308 100,00   
1617 Лохвицький р-н 0,00 0,00 1 620,80 -1 620,80   
1619 Машівський р-н 0,00 0,00 149,60 -149,60   
1621 Новосанжарський р-н 145,90 146,60 119,60 27,00   
1622 Оржицький р-н 13,90 21,60 87,20 -65,60   
1623 Пирятинський р-н 0,00 0,00 193,20 -193,20   
1624 Полтавський р-н 304,20 616,30 118,40 497,90   
1625 Решетилівський р-н 61,80 59,30 151,60 -92,30   
1626 Семенівський р-н 0,00 0,00 19,60 -19,60   
1627 Хорольський р-н 30,60 27,60 125,60 -98,00   
1628 Чорнухинський р-н 2,70 4,40 40,40 -36,00   
1629 Чутівський р-н 1,50 1,50 78,40 -76,90   
1630 Шишацький р-н 158,00 453,50 596,80 -143,30   

  всього 189 874,00 326 475,30 320 185,60 6 289,70 381 331,00 
Джерело: Департамент економічного розвитку Полтавської ОДА,  

                   Департамент фінансів розвитку Полтавської ОДА, 

 
Якщо аналізувати інтерес територіальних громад на базовому, районному та регіональному рівнях 
адміністративно-територіального устрою, у господарській діяльності, пов’язаній з геологічним вивченням, 
дослідно-промисловою розробкою та видобутком корисних копалин загальнодержавного значення, то бюджети 
органів місцевого самоврядування як на базовому, так і на районному рівнях адміністративно-територіального 
устрою мають право на частку від рентних платежів:  
 
1) керуючись пунктом 4 статті 9-1 та статтею 31 Кодексу України “Про надра”, введеного в дію Законом України 
від 27 липня 1994 року  № 132/94-ВР, у вигляді частки від рентної плати за користування надрами для 
видобування корисних копалин загальнодержавного значення, інших ніж вуглеводні (природний газ, газовий 
конденсат та нафта), яка після прийняття Закону України від 28.12.2014 № 79-VIII16, розподіляється у пропорціях 
75% до загального фонду державного бюджету, згідно з пунктом 5 частини 2 статті 29 Бюджетного кодексу 
України, та 25% до загального фонду обласного бюджету, згідно з пунктом 4 частини 1 статті 66 Бюджетного 
кодексу України.   
 
2) вилучення рентної плати, визначеної підпунктом 14.1.217 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України в 
редакції Закону № 71-VIII від 28.12.2014, що надходить від видобування трьох корисних копалин 
загальнодержавного значення (нафти, газу та газового конденсату) з системи міжбюджетного розподілу, 
закріпленої у ст. 29, 64, 66 та 69 Бюджетного кодексу України, припиниться з 01.01.18 р., керуючись змінами до 
Бюджетного кодексу України, запровадженими Законом України від 20.12.2016 р. № 1793, у вигляді частки від 
рентної плати за користування надрами для видобування таких корисних копалин загальнодержавного значення, 
як вуглеводні (природний газ, газовий конденсат та нафта):  

                                                
16 До 2015-го року цей розподіл між державним та обласними бюджетами становив 50-на-50 відсотків. 
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95,00% рентних надходжень, згідно пункту 5 частини 2 статті 29 БКУ залишатиметься в державному бюджеті,  
2,00%   рентних надходжень, згідно пункту 5 частини 1 статті 64 БКУ буде розподілено до  бюджету міста обл. 
значення та району, 
1,00%  рентних надходжень, згідно пункту 3 частини 1 статті 69 БКУ: буде розподілено до бюджету бюджету 
міст рай.  значення, селища та села, 
2,00%  рентних надходжень, згідно пункту 4 частини 1 статті 66 БКУ: буде розподілено до обласного бюджету. 
 
Проте по факту до бюджетів органів місцевого самоврядування не розподілялись ні рентні платежі за 
користування надрами для видобутку вуглеводнів, ні ті 25 відсотків рентної плати за користування надрами для 
видобування усіх інших корисних копалин загальнодержавного значення, що відповідно до п. 4 статті 66 
Бюджетного кодексу України, зараховуються до складу доходів загальних фондів обласних бюджетів.  
Визначення усім корисним копалинам загальнодержавного значення надане Постановою Кабінету Міністрів 
України від 12 грудня 1994 р. N 827:  
 1) інші горючі рідкі (бітум нафтовий),  
 2) інші горючі тверді (антрацит, сланці, буре вугілля, торф, кам'яне вугілля),  
 3)   металічні руди (чорних металів, кольорових металів, благородних металів, рідкіснометалевих та 
рідкісноземельних, розсіяних металів, радіоактивних металів),   
 4)    неметалічні (сировина вогнетривка,  сировина флюсова, сировина формувальна та для грудкування 
залізорудних концентратів,  сировина хімічна,  сировина агрохімічна, сировина для мінеральних пігментів, 
сировина абразивна, сировина оптична та п'єзооптична, електро- та радіотехнічна сировина, сировина 
адсорбційна, сировина ювелірна (дорогоцінне каміння), сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння), 
сировина виробна, сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння), сировина скляна та фарфоро-
фаянсова, сировина цементна,  сировина для пиляних стінових матеріалів,  сировина петрургійна та для легких 
заповнювачів бетону,  сировина для бутового каменю, сировина піщано-гравійна,  сировина цегельно-черепична,  
сировина для покриття доріг, сировина для приготування бурових розчинів,  сировина для виробництва 
кристалічного кремнію.  
  5) води (підземні води, поверхневі води).  
  6)  грязі лікувальні,  
  7)  інертні гази.  
 
Причиною є невиконання у деяких областях пункту 4 статті 9-1 та статті 31 Кодексу України “Про надра”, тобто 
незапровадження структури розподілу частини плати за користування надрами для видобування корисних 
копалин загальнодержавного значення, що надходить до загального фонду обласного бюджету:   
X % частини плати - залишати в загальному фонді обласного бюджету за місцем видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення, а решту спрямовувати до бюджетів другого та базового рівнів адміністративно-
територіального устрою в наступних пропорціях:  
Y % частини плати - спрямовувати до загальних фондів районних бюджетів чи бюджетів об’єднаних 
територіальних громад, що створюються згідно з законом та перспективним планом формування територій 
громад, за місцем видобування корисних копалин загальнодержавного значення; 
Z % частини плати - спрямовувати до загальних фондів бюджетів місцевого самоврядування базового рівня 
адміністративно-територіального устрою за місцем видобування корисних копалин загальнодержавного 
значення, крім загальних фондів бюджетів міст обласного значення, куди зараховувати Y+Z % частини плати. 
 
Тобто обласними радами не виконуються:  
1) пункт 4 частини першої статті 9-1 Кодексу України від 27 липня 1994 року  N 132/94-ВР «Про надра» 
визначив, що до компетенції обласних, Київської та Севастопольської міських рад у порядку, встановленому цим 
Кодексом та іншими законодавчими актами, належить “розподіл між відповідними місцевими бюджетами плати 
за користування надрами”.   
2) стаття 31 Кодексу України “Про надра”, відповідно до якої “плата за користування  надрами,  що  надходить  
до  бюджету  Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і міських  бюджетів  міст Києва та Севастополя,  
розподіляється між місцевими бюджетами  відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим,  
обласними,  Київською та Севастопольською міськими радами”.   
 
 
ВИСНОВОК: у трикутнику держава, територіальні громади та надрокористувачі, територіальні громади мають 
досить обмежений інструментарій для захисту своїх інтересів з метою створення сприятливого життєвого 
середовища:  
 
1) на базовому рівні адміністративно-територіального устрою органи місцевого самоврядування територіальних 
громад можуть накладати містобудівні умови та обмеження, наприклад, на спорудження розвідувальних та 
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експлуатаційних свердловин амбарним методом, які спричиняють зовнішні негативні ефекти, які не 
компенсуються зовншніми позитивними ефектами базової діяльності надрокористувачів (частками у 
загальнодержавних податках, зайнятістю місцевих жителів).  
Проте для реалізації права встановити містобудівні умови та обмеження, потрібно замовити розробку 
генерального плану, а також визначити схему зонування території населеного пункту - уточнене функціональне 
визначення Генерального плану, куди вписуються дані як і з генерального плану, також як і з земельного 
кадастру. 
 
2) на регіональному рівні адміністративно-територіального устрою органи місцевого самоврядування (обласні 
ради та Київська міська рада), відповідно до пункту 3 частини першої статті 9-1 та статті 16 Кодексу України № 
132/94-ВР від 27 липня 1994 року “Про надра” та Закону України № 3392-VI від 19 травня 2011 року “Про 
перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” погоджують спецдозволи на 
вивчення, дослідно-промислову розробку та видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, перелік 
яких визначено Постановою Кабінету Міністрів № 827 від 12.12.1994 р. "Про затвердження переліків корисних 
копалин загальнодержавного та місцевого значення".   
 
Невід'ємною частиною спецдозволу, який визначає умови користування ділянкою надр, є двостороння Угода про 
умови  користування ділянкою надр, що укладаються між Держгеонадрами та надрокористувачами.  Постанова 
Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 р. “Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на 
користування надрами” de jure надає суб’єктам погодження (обласним ради та Київську міську раду) право на 
відмову отримувачу погодження (Державній службі геології та надр України) на надання спеціального дозволу 
суб’єкту господарювання на надання надр у користування з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-
промислової розробки, з подальшим видобуванням (промисловою розробкою) корисних копалин 
загальнодержавного значення, відповідно до пункту 3 частини першої статті 9-1 та статті 16 Кодексу України № 
132/94-ВР від 27 липня 1994 року “Про надра” та Закону України № 3392-VI від 19 травня 2011 року “Про 
перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”.  
Чинні положення Порядків розгляду обласними радами та Київською міською радою питань користування 
надрами на території областей можуть передбачати укладання соціально-економічних угод надрокористувачів 
про фінансування об’єктів соціальної сфери з місцевими органами влади за місцем проведення робіт з 
користування надрами, не в останню чергу  у зв’язку з тим, що територіальні громади отримують:  
     0% від рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводнів у системі міжбюджетних 
відносин, згідно пункту 4 частини 1 статті 66 Бюджетного кодексу України, яка статтею 9.1.6 Податкового 
кодексу України визначена загальнодержавним податком, що врегульовується розділом IX Податкового кодексу 
України та сплачується за місцем здійснення господарської діяльності.  Внаслідок прийняття Закону України № 
79 від 28.12.2014-го року, ця частка ренти скоротилась з 50% до 25% для всіх видів корисних копалин 
загальнодержавного значення, у тому числі горючих, крім вуглеводнів, 100% рентної плати за користування 
надрами для  видобування яких зараховується до Державного бюджету України.  
    0% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), якщо суб’єкти господарювання, що погоджують спецдозволи, не 
здійснюватимуть господарську діяльність на ділянці надр через відокремлені підрозділи, зареєстровані в межах 
адміністративно-територіальних одиниць (в межах областей 15% ПДФО до обласного бюджету та 60% ПДФО до 
бюджетів районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад). 
 
Відсутність будь-яких планових надходжень до місцевих бюджетів від діяльності надрокористувачів повинна 
ставати підставою для ненадання органами місцевого самоврядування погоджень спецдозволів на геологічне 
вивчення, дослідно-промислову розробку та видобування корисних копалин загальнодержавного значення, що 
потрібно зафіксувати у  відповідних Порядках розгляду обласними радами питань користування надрами на 
території областей.  Угоди про умови  користування ділянкою надр укладаються на період до тридцяти років, а 
соціально-економічні угоди надрокористувачів про фінансування об’єктів соціальної сфери, як правило, 
закінчуються у вигляді однорічних або дворічних фінансувань на суму, що є неспівставною з розмірами рентних 
платежів, які повинні бути розподілені між державним бюджетом України та бюджетами місцевого 
самоврядування на базовому, районному та регіональному рівнях адміністративно-територіального 
устрою.   
 
Також необхідно вносити зміни до Постанови КМУ від 30 травня 2011 р. № 594 “Про затвердження Порядку 
проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами”, шляхом включення до цієї 
Постанови КМУ розподілу суми збору за  надання/продаж спецдозволу (грн.) між державним та місцевими 
бюджетами.    
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Додаток 1.   
 
Таблиця. Витяг з Податкового кодексу України (за викиди в атмосферне повітря) 
 
Стаття 
ПКУ 

Найменування забруднюючої речовини Ставка екол. податку, гривень за 1 
тонну 

   В редакції ЗУ № 
1791-VIII від 

20.12.2016 
ст. 243.1 Оксиди азоту  1553,79 2204,89 

Аміак 291,41 413,53 
Ангідрид сірчистий 1553,79 2204,89 
Ацетон 582,83 827,06 
Бенз(о)пірен 1977992,51 2806850,49 
Бутилацетат 349,96 496,61 
П’ятиокис ванадію 5828,32 8270,62 
Водень хлористий 58,54 83,07 
Вуглецю окис 58,54 83,07 
Вуглеводні 87,81 124,61 
Газоподібні фтористі сполуки 3846,95 5458,98 
Тверді речовини 58,54 83,07 
Кадмію сполуки 12298,01 17451,37 
Марганець та його сполуки 12298,01 17451,37 
Нікель та його сполуки 62658,23 88914,54 
Озон 1553,79 2204,89 
Ртуть та її сполуки 65863,81 93463,38 
Свинець та його сполуки  65863,81 93463,38 
Сірководень 4993,53 7086,02 
Сірковуглець  3245,03 4604,82 
Спирт н-бутиловий  1553,79 2204,89 
Стирол  11346,13 16100,62 
Фенол  7052,52 10007,8 
Формальдегід   3846,95 5458,98 
Хром та його сполуки   41713,2 59192,69 

ст. 243.2 Класс небезпечності I 11113,26 15770,16 
Класс небезпечності IІ 2545,11 3611,61 
Класс небезпечності IІІ 379,22 538,13 
Класс небезпечності IV 87,81 124,61 

ст. 243.3 безпечний рівень впливу речовин (сполук), міліграмів 
на 1 куб. метр 

  

Менше ніж 0,0001 467807,81 663838 
0,0001-0,001 (включно) 40081,78 56877,65 
понад 0,001-0,01 (включно) 5536,9 7857,08 
понад 0,01-0,1 (включно) 1553,79 2204,89 
понад 0,1 58,54 83,07 

ст. 243.4 Ставка податку за викиди двоокису вуглецю  0,26 0,37 
Джерело: Податковий кодекс України. 

 
 

243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин 
стаціонарними джерелами забруднення: 

Таблиця.  Витяг з Податкового кодексу України (за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти) 
Стаття 
ПКУ 

Найменування забруднюючої речовини Ставка екол. податку, гривень за 1 
тонну 

   в редакції ЗУ № 
1791-VIII від 

20.12.2016 
ст. 245.1  Азот амонійний  1020,6 1448,27 
 Органічні речовини (за показниками біохімічного 

споживання кисню (БСК 5) 
408,5 579,68 

 Завислі речовини  29,27 41,54 
 Нафтопродукти  6003,94 8519,83 
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Стаття 
ПКУ 

Найменування забруднюючої речовини Ставка екол. податку, гривень за 1 
тонну 

   в редакції ЗУ № 
1791-VIII від 

20.12.2016 
 Нітрати  87,81 124,61 
 Нітрити  5012,61 7113,1 
 Сульфати  29,27 41,54 
 Фосфати  815,72 1157,54 
 Хлориди  29,27 41,54 
ст. 245.2 на які встановлено гранично допустиму концентрацію 

або орієнтовнобезпечний рівень впливу: 
Гранично допустима концентрація забруднюючих 
речовин або орієнтовно безпечний рівень впливу, 
міліграмів на 1 літр. 

  

 До 0,001 (включно) 106936,91 151747,75 
 Понад 0,001-0,1 (включно) 77534,45 110024,49 
 Понад 0,1-1 (включно) 13366,96 18968,25 
 Понад 1-10 (включно) 1360,37 1930,42 
 Понад 10 272,33 386,44 
ст. 245.3 на які не встановлено гранично допустиму 

концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу: 
Гранично допустима концентрація забруднюючих 
речовин або орієнтовно безпечний рівень впливу, 
міліграмів на 1 літр - зг. ст. 245.2 

  

ст. 245.4 За скиди забруднюючих речовин у ставки та озера 
ставки податку, зазначені у пунктах  
245.1 і 245.2 цієї статті,  
збільшуються у 1,5 раза. 

  

 
 

Таблиця.  Витяг з Податкового кодексу України (за розміщення відходів у спеціально відведених для 
цього місцях чи на об'єктах) 
Стаття 
ПКУ 

Найменування забруднюючої речовини Ставка екол. податку, гривень за 1 
одиницю 

   в редакції ЗУ № 
1791-VIII від 
20.12.2016 

ст. 246.1    
ст. 246.1.1 Обладнання та прилади, що містять ртуть, елементи з 

іонізуючим випромінюванням 
548,47 778,3 

ст. 246.1.2 люмінесцентних ламп 9,54 13,54 
ст. 246.2 Ставки податку за розміщення відходів, які 

встановлюються залежно від класу небезпеки та 
рівня небезпечності відходів17 

Ставка екол. 
податку, гривень за 

1 тонну 

 

 I, надзвичайно небезпечні 890,79 1264,07 
 II, високонебезпечні  32,45 46,04 
 III, помірно небезпечні 8,14 11,55 
 IV, малонебезпечні 3,17 4,5 
 малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної 

промисловості 
0,31 0,44 

246.3. За розміщення відходів, на які не встановлено клас 
небезпеки, застосовується ставка податку,  

встановлена за 
розміщення відходів 

I класу небезпеки 

 

246.4. За розміщення відходів на звалищах, які не 
забезпечують повного виключення забруднення 
атмосферного повітря або водних об'єктів, ставки 
податку, 

зазначені у пунктах 
246.1-246.3 цієї 

статті, збільшуються 
у 3 рази 

 

 
 

                                                
17  Висновки інституту Морзеєва, що регулюється Державною інспекцією ядерного регулювання.  Комісія при Міністерстві 
охорони здоров’я України приймає рішення по санітарних зонах та санітарних нормах.  Постанова КМУ від 22 серпня 2011 
р. N 893 "Про затвердження Правил санітарної охорони території України": http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/893-2011-п.  



стор. 25 з 31                                                                                                                                                                                                                      23.10.2017 

Таблиця.  Витяг з Податкового кодексу України (залежно від місця (зони) розміщення відходів у 
навколишньому природному середовищі) 
Стаття ПКУ Місце (зона) розміщення відходів Коефіцієнт 
ст. 246.5   
 В межах населеного пункту або на відстані менш як 3 км від 

таких меж 
3 

 На відстані від 3 км і більше від меж населеного пункту 1 
 
 
Стаття 
ПКУ 

 гривні у розрахунку на 1 кВт-год 
виробленої електричної енергії 

   в редакції ЗУ № 
1791-VIII від 

20.12.2016 
247.1. Ставка податку за утворення радіоактивних відходів 

виробниками електричної енергії - експлуатуючими 
організаціями ядерних установок (атомних 
електростанцій), включаючи вже накопичені, 

0,008 0,0114 

 
Коригуючий коефіцієнт, який встановлюється для експлуатуючих організацій ядерних установок 
(атомних електростанцій) залежно від активності радіоактивних відходів. 
Стаття ПКУ Категорія відходів 

 
Коефіцієнт 

247.2 Високоактивні  50 
 Середньоактивні та низькоактивні   2 
 
Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений 
особливими умовами ліцензії строк. 
Стаття 
ПКУ 

Категорія відходів 
 

Ставка податку за тимчасове 
зберігання радіоактивних відходів 
(крім відходів, представлених як 
джерела іонізуючого 
випромінювання), гривень за 1 куб. 
метр 
 

Ставка податку за тимчасове зберігання 
радіоактивних відходів, представлених як 
джерела іонізуючого випромінювання, 
гривень за 1 куб. сантиметр 
 

248   в редакції ЗУ № 
1791-VIII від 

20.12.2016 

 в редакції ЗУ № 
1791-VIII від 

20.12.2016 
248.1. Високоактивні 381767,57 541743,45 12725,59 18058,12 
 Середньоактивні та 

низько активні 
7126,32 10112,54 2545,11 3611,61 
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Додаток 2.   
 
Нормативно-правові акти, що регулюють експлуатацію об’єктів нафтогазовидобувної промисловості здійснюється згідно  з  
вимогами:  
1) стандарту "Охорона  довкілля.  Спорудження  розвідувальних і експлуатаційних свердловин на нафту та газ  на  суші.  
Правила  проведення  робіт" (ГСТУ  41-00032626-00-007-97).  
2) наказу Мінпаливенерго України від 18.05.2007 № 249 «Свердловини нафтогазової галузі. Порядок ліквідації та списання 
витрат на їх споруджування» (СОУ 11.2-00013741-001:2007). 
3) стандарту "Охорона   довкілля. Рекультивація земель    під    час     спорудження  свердловин" (ГСТУ 41-00032626-00-023-
2000). 
4) наказу Комітету України з питань геології та використання надр від 31.12.1999 № 328 «Етапи і стадії 
геологорозвідувальних робіт на нафту і газ» (ГСТУ41-00032626-00-011-99). 
5) Галузевого стандарту України від 01.04.2002 «Розвідка (дорозвідка) та облаштування родовищ нафти і газу. Складові 
елементи видів робіт і об’єкти будівництва» (ГСТУ 320.00013741.017-2002). 
6) державних    будівельних   норм "Проектування.  Склад  і  зміст  матеріалів  оцінки   впливів   на навколишнє  середовище 
при проектуванні і будівництві підприємств, будинків  і  споруд"  (ДБН  А.2.2-1-2003). 
7) Норм технологического проектирования объектов сбора,  транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных 
месторождений (ВНТП 3-85). 
8) Порядку здійснення державного геологічного контролю затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 
грудня 2011 року N 1294 (скасовано Постановою КМУ від 10.03.17 р.).    
 
ОВНС можна завантажити на:  
http://dbn.at.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-242#load, або  
http://dbn.at.ua/load/0-0-0-242-20. 
 
Державною службою геології та надр України засновані: 
1) Державна організація “Донецька територіальна  інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по 
геологічному вивченню та використанню надр” (ЄДРПОУ: 25967766), 
2) Державна організація “Південна територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по 
геологічному вивченню та використанню надр” (ЄДРПОУ: 24616094), 
3) Державна організація “Центральна територіальна  інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по 
геологічному вивченню та використанню надр” (ЄДРПОУ: 20077619), 
4) Державна організація “Західна територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по 
геологічному вивченню та використанню надр” (ЄДРПОУ: 22360549), 
5) Державна організація “Північно-східна територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по 
геологічному вивченню та використанню надр” (ЄДРПОУ: 25154767), 
6) Державна організація “Чорноморська територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по 
геологічному вивченню та використанню надр» (ЄДРПОУ: 36115815).  
 
Територіальні інспекції  проводять перевірку дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин, 
відповідно до пункту 8 Порядку здійснення державного геологічного контролю, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 14 грудня 2011 року № 1294. 
 
Складають Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин (горючі газоподібні та 
рідинні корисні копалини), відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.03.2013 р. № 
133. 
 
 
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ 
 
Видобувні компанії застосовують різні технології управління промисловими відходами. 
 
Об’єкти, де розміщено промислові відходи, часто визнаються безгосподарськими і можуть залучатись у комунальну 
власність.  
 
1)  ШЛАМОВІ АМБАРИ.  
 
Потрібне якісне технічне та технологічне покращення виробничої діяльності зі шламовими амбарами.   
 
Далеко не всі видобувні компанії перейшли до безамбарного буріння (pitless drilling). 
 
Куди дівати материнські породи при бурінні?  Викопують котловани, куди скидаються відходи буріння.  Проблеми 
шламових амбарів не вивчені, яким чином шламові амбари взаємодіють з грунтовими та поверхневими водами.   Діють 
токсиканти, підвищується мінералізація.   
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Альтернативні технології при рекультивації шламових амбарів:  
 
1) відкачати помпою рідину з амбару та засипати мінеральним грунтом, що не запобігає хімічному забрудненню високої 
концентрації та  негативному впливу на поверхневий грунт. У бурові шлами додаються хімічні стабілізатори грунту.  
Техногенний вантаж (dry residue subsoil18) вивозиться та утилізується як будівельний матеріал на відсипках технологічних 
доріг та кущових майданчиків.  
 
2) чотири етапи:  
   2.1) оцінка екологічного стану шламових амбарів,  
   2.2) якщо необхідно, то встановити загороджувальні споруди та провести очистку нафти з водоймищ шламових амбарів з 
використанням мобільних установок,  
   2.3) проведення інженерно-технічної підготовки шламових амбарів та ділянок, що до них прилягають, для проведення 
біологічної рекультивації,  
   2.4) біологічна рекультивація, у т.ч. лісова, як найбільш перспективна.  
 
На схилах шламових амбарах з’являється рослинність.  Через 10-15 років з’явиться потрібна структура фітопланктону. 
  
Крім сховищ нафтошламів актуальними є сховища застарілих мазутів. 

 
 
 

                                                
18 www.tdplant.com (проектна документація). 
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Додаток 3.  
 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
ПОСТАНОВА 

від 28 серпня 2013 р. № 808  
Київ 

Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку 
{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  
№ 1160 від 30.12.2015} 
Відповідно до частини третьої статті 13 Закону України “Про екологічну експертизу”Кабінет Міністрів 

України п ос т а н ов л я є : 
1. Затвердити перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, який додається. 
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається. 
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 70 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 28 серпня 2013 р. № 808 
ПЕРЕЛІК  

видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку 
1. У сфері теплової енергетики: 
теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ); 
устатковання для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 200 кВт і більше з 

використанням органічного палива. 
2. У сфері гідроенергетики: 
гідроелектростанції на річках незалежно від їх потужності (включаючи малі гідроелектростанції); 
гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС). 
3. У галузі атомної енергетики і атомної промисловості: 
ядерні установки; 
об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами; 
уранові об’єкти. 
4. Виробництво у галузі чорної та кольорової металургії (з використанням кольорових металів, руди, збагаченої руди чи 

вторинної сировини, металургійний, хімічний чи електролітичний процеси). 
5. Об’єкти машинобудування і металообробки, за винятком підприємств, на яких відсутні цехи хімічного оброблення. 
6. Видобування корисних копалин, за винятком корисних копалин місцевого значення, які видобуваються 

землевласниками і землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок для господарських і побутових потреб. 
7. Перероблення корисних копалин. 
8. Виробництво будівельних матеріалів (цементу, асфальтобетону, скла, утеплювачів, у тому числі екструдованого 

пінополістиролу). 
9. Хімічне виробництво (включаючи виробництво основних хімічних речовин, хімічно-біологічне, біотехнічне, 

фармацевтичне виробництво, виробництво засобів захисту рослин, регуляторів їх росту, мінеральних добрив, полімерних і 
полімервмісних матеріалів, виробництво та зберігання наноматеріалів потужністю понад 10 тонн на рік, зберігання хімічних 
продуктів (базисні і витратні склади, сховища, бази) незалежно від методів та обсягу виробництва продукції; підприємства з 
вилучення, виробництва і перероблення азбесту, азбестовмісних продуктів (азбестоцементної продукції потужністю понад 
20 тис. тонн на рік, фрикційних матеріалів - понад 50 тонн на рік готової продукції, інших виробів - понад 200 тонн на рік). 

10. Виробництво, зберігання, утилізація і знищення боєприпасів усіх видів, вибухових речовин і ракетного палива та 
інших токсичних хімічних речовин. 

11. Поводження з відходами: 
небезпечними (збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, 

знешкодження і захоронення); 
побутовими (оброблення, перероблення, утилізація, знешкодження і захоронення). 
12. Виробництво целюлози, паперу та картону з будь-якої сировини. 
13. Нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт: 
залізничних вокзалів, залізничних доріг і споруд; 
підземних, наземних ліній метрополітену як єдиних комплексів, включаючи депо з комплексом споруд технічного 

обслуговування; 
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трамвайних колій, підвісних ліній (фунікулерів) чи подібних ліній, що використовуються для перевезення пасажирів, 
включаючи депо з комплексом споруд технічного обслуговування і ремонту рухомого складу; 

парків транспортних засобів (автотранспортних підприємств з комплексом споруд для технічного обслуговування та 
ремонту); 

станцій технічного обслуговування, до складу яких входять фарбувальні камери, мийки, а також тих, на яких 
проводяться ремонт та випробування дизельних автомобільних двигунів і ремонт кузовів із застосуванням методів хімічного 
оброблення поверхні; 

аеропортів і аеродромів з основною злітно-посадковою смугою завдовжки 2100 метрів та більше; 
автомобільних доріг, автомагістралей і швидкісних доріг загального користування державного та місцевого значення 

усіх категорій, що мають чотири чи більше смуги руху, або реконструкція та/або розширення наявних смуг руху до чотирьох 
і більше за умови їх безперервної протяжності 10 кілометрів чи більше; 

морських та річкових портів, пристаней для завантаження і розвантаження (за винятком пристаней паромних 
переправ); 

спеціалізованих транспортних терміналів; 
глибоководних суднових ходів, у тому числі по природних руслах річок, спеціальних каналів на суходолі та у 

мілководних морських акваторіях; 
магістральних продуктопроводів (трубопроводів для транспортування газу, аміаку, нафти або хімічних речовин). 
14. Виробництво з оброблення деревини (хімічне перероблення деревини, деревоволокнистих плит, деревообробне 

виробництво з використанням синтетичних смол, консервування деревини просоченням). 
15. Нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт: 
водозаборів поверхневих та підземних вод для систем централізованого водопостачання населених пунктів, 

промислових підприємств; 
споруд водопідготовки систем питного водопостачання; 
мереж водопроводу та водовідведення діаметром понад 1000 міліметрів; 
систем закачування стічних вод до ізольованих підземних водоносних горизонтів; 
систем зворотного водокористування, відведення, оброблення (підготовки) та скидання шахтних, кар’єрних, дренажних 

вод; 
очисних споруд, систем скидання очищених стічних вод у водні об’єкти; 
водосховищ. 
16. Проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, їх берегоукріплення, зміна і стабілізація стану 

русел. 
17. Проведення будівельних робіт, що передбачають видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та 

інших комунікацій на землях водного фонду. 
18. Проведення робіт з міжбасейнового перерозподілу стоку річок. 
19. Зберігання, перероблення та транспортування 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), а також технічні рішення з газопостачання населення і промислових підприємств. 

20. Нафтопереробні заводи (за винятком підприємств, які виробляють тільки мастильні матеріали із сирої нафти) та 
устаткування для газифікації і зрідження вугілля або бітумінозних сланців. 

21. Автозаправні станції та комплекси, а також автогазонаповнювальні компресорні станції, автомобільні газозаправні 
станції зрідженого газу. 

22. Нове будівництво, реконструкція основних гідротехнічних споруд усіх видів. 
23. У галузі тваринництва, птахівництва та рибництва: 
тваринницькі комплекси для вирощування свиней (5 тис. голів і більше), великої рогатої худоби (2 тис. голів і більше), 

хутрових тварин (3 тис. голів і більше), птиці (60 тис. кур-несучок і більше, 85 тис. бройлерів і більше); 
м’ясокомбінати та м’ясопереробні підприємства; 
виробництво у сфері (установки) з перероблення та утилізації відходів тваринного походження, у тому числі 

птахівництва, рибництва; 
операції з дублення шкіри. 
24. Виробництво у сфері легкої промисловості, що передбачає фарбування та оброблення хімічними засобами. 
25. Виробництво технічного вуглецю та електрографіту. 
26. Радіотехнічні об’єкти (радіопередавальні, радіотелевізійні, радіолокаційні станції). 
{Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1160 від 30.12.2015} 
27. Електричні лінії (повітряні, кабельні) та підстанції напругою 330 кВт і більше. 
28. Установки для поверхневого оброблення металів, деревини, полімерних матеріалів з використанням органічних 

розчинників, зокрема для оздоблення, друку, покривання, знежирення, гідроізолювання, калібрування, фарбування, 
очищення або насичення. 

29. Вирубка дерево-чагарникової рослинності (за винятком вирубки, пов’язаної з веденням лісового господарства) на 
території площею більше 0,12 гектара. 

30. Нове будівництво об’єктів, господарська діяльність (за винятком лісогосподарської) в охоронних зонах територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду, на територіях, прилеглих до водоохоронних зон, прибережних захисних смуг водних 
об’єктів, зон санітарної охорони. 

31. Генетично-інженерна діяльність, введення в обіг генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої з їх 
використанням (у відкритій та закритій системах). 

32. Інтродукція чужорідних видів фауни та флори. 
33. Виробництво мікробіологічної продукції. 



стор. 30 з 31                                                                                                                                                                                                                      23.10.2017 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 28 серпня 2013 р. № 808 
ПЕРЕЛІК  

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 554 “Про перелік видів діяльності та об’єктів, що 

становлять підвищену екологічну небезпеку” (ЗП України, 1995 р., № 10, ст. 252). 
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 142 “Про внесення зміни до постанови Кабінету 

Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 554” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 7, ст. 280). 
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2011 р. № 630 “Про внесення змін до пункту 22 Переліку видів 

діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1847). 
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          Про автора:  

 Любич Андрій Васильович має ступінь бакалавра суспільних наук Національного Університету 
«Києво-Могилянська Академія» (1992-1996 р.) та магістра публічного управління Гарвардського університету (1997-1999 р.), 
США.  Він видав декілька колективних монографій на тему формування, складання, розгляду, затвердження, виконання та 
звітності по бюджету.  Автор має понад десятирічний стаж роботи  у фінансових установах, зокрема, на посаді першого 
заступника генерального директора ТОВ КУА АПФ “Клас Ессет Менеджмент” (м. Київ).  Також має досвід представництва 
акціонерів корпоративних інвестиційних фондів у наглядових радах інститутів спільного інвестування, що управляються 
ТОВ КУА “ІТТ-Менеджмент” (м. Київ).  Автор, працюючи у складі торговців цінними паперами – ліцензіатів НКЦПФР, 
наповнив активи декількох інвестиційних фондів, здійснюючи три з  чотирьох видів ліцензійної діяльності торговця цінними 
паперами: брокерську, дилерську та андерайтинг (первинне розміщення). Любич Андрій є головою правління громадської 
організації «Інститут фінансів та права» (www.institutefl.org), одним із напрямів якої є сприяння ефективним закупівлям за 
державні (публічні) кошти, у т.ч. в межах коаліції «Громадське партнерство «За доброчесні публічні закупівлі». 
 
Контактна інформація: ГО “Інститут фінансів та права”, вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36039. Тел. (067) 401-93-74, 
факс (0532) 67-73-38, institute_fl@institutefl.org.   
 
У минулому зробив декілька публікацій колективних монографій з питань публічних закупівель та місцевих бюджетів: 
 
1) “Аналіз стану виконання Програми економічних реформ Президента України протягом 2010 року”, що складається із 
чотирнадцяти розділів (автори: Олександр Бабанін, Андрій Любич, монографія рекомендована до друку вченою радою 
Національного університету “Києво-Могилянська академія”, УДК 342.9(477), Б 121, ББК 65.5: 
http://osf.org.ua/data/blog_dwnl/27.04.2011-2-2.pdf. 
 
2) “Бюджет Києва-2010: проблеми та ризики”, ISBN 978-966-2465-41-9, Київ 2011 (автори: Бабанін О.С., Білян П.Я., Любич 
А.В. – Київ, ГО “Фундація “Відкрите суспільство”, 2011. -104 с.: 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:220186/Source:default. 
http://osf.org.ua/data/blog_dwnl/27.04.2011-2.pdf 
 
3) НА ШЛЯХУ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ 
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ (ПРОМІЖНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 2011-ГО РОКУ), УДК 342.9(477). 
http://osf.org.ua/data/blog_dwnl/08.03.2013-2.pdf. 
 
4) “Бюджет Києва-2011: проблеми та ризики”, ISBN 978-617-696-029-4, Київ 2012 (автори: Бабанін О.С., Любич А.В. – Київ, 
ГО “Фундація “Відкрите суспільство”, 2012. -156 с.: 
http://www.institutefl.org/UNITED%20ZVIT%202011.pdf. 
 
5) Оцінка впливів Київської міської програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва на 2011-2012 роки на 
розвиток малого та середнього підприємництва в м. Києві (Бабанін О., Глібіщук Я., Любич А., Сікора І. – ГО “Фундація 
“Відкрите суспільство”, 2013. -130 с.): 
http://osf.org.ua/data/blog_dwnl/SME_2013_For_web.pdf. 
http://www.institutefl.org/SME_2013_For_web.pdf. 
 
статей в "Юридичній газеті", інших друкованих та електронних виданнях на тему публічних фінансів: 
www.integrity.pp.ua, 
http://www.institutefl.org/konsultatsiji.htm. 
 
Має свідоцтво оцінювача об'єктів у матеріальній формі: http://www.multiprofile.com.ua/index%205.htm. 
 
Також автор є директором ТОВ "Мультипрофіль-сервіс" (http://www.multiprofile.com.ua), яке згідно положень статей Закону 
України від 5 червня 1997 року № 318 97-ВР "Про видавничу справу", в якості розповсюджувача видавничої продукції ТОВ 
“Мультипрофіль-сервіс” продає літературу на підставі свідоцтва від 22 грудня 2011 року серії ПЛ № 35 про внесення 
суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру України видавців, виготовителів та розповсюджувачів видавничої 
продукції, положення про який затверждене Постановою Кабінету Міністрів України № 1540 від 28 вересня 1998 року. 
 
 


