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4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 

В сучасних умовах з розвитком в нашій державі промисловості і ростом 

потреб у мінеральній сировині повинні збільшуватися обсяги розвідувальних 

робіт, які проводяться в межах відповідних земельних ділянок 

спеціалізованими геологорозвідувальними та іншими пошуковими 

організаціями з метою геологічного вивчення надр. 

Земельний кодекс України присвячує регламентації відносин щодо 

використання земельних ділянок для проведення розвідувальних робіт лише 

одну ст. 97. Серед проблем, пов’язаних із реалізацією положень цієї статті, 

слід виокремити: відсутність чітких законодавчо визначених підстав, умов та 

процедури виникнення прав на земельні ділянки для проведення 

розвідувальних робіт; необґрунтовано тривалі строки набуття цих прав; 

складність визначення і формалізації як меж, так і стану земельної ділянки, на 

якій будуть проводитись розвідувальні роботи, та інші. 

Ситуація ускладнюється відсутністю належного теоретичного 

обґрунтування земельно-правових приписів, які мають регулювати суспільні 

відносини, пов’язані з реалізацією права на проведення розвідувальних робіт. 

Йдеться, зокрема, про визначення правової природи даного виду права 

землекористування, встановлення особливостей, пов’язаних з виникненням, 

здійсненням, припиненням та наслідками його реалізації.  

Таким чином, організаційно-правовий механізм набуття та 

використання земельних ділянок для зазначених потреб має бути чітко і повно 

врегульованим з тим, щоб забезпечував гарантії земельних прав суб’єктів та 

можливість здійснювати розвідувальні роботи у максимально стислі строки. 

Встановлена законодавством процедурна складність виникнення прав на 

земельні ділянки для проведення розвідувальних робіт має бути спрощена 

шляхом внесення змін та доповнень до ст. 97 ЗК України щодо: 

а) попереднього погодження земельного питання з носієм земельних прав, в 

межах земель якого будуть проводитись розвідувальні роботи, та органом, 

який здійснює державний контроль за використанням та охороною земель; 

б) встановлення строку розгляду землевласником або землекористувачем 

відповідного подання (звернення) підприємств, установ та організацій щодо 

укладення угоди на проведення ними розвідувальних робіт та ін. 
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