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4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 

Одним із самостійних видів надрокористування виступає використання 

надр, які є окремим природним об’єктом, що характеризується притаманним 

йому особливим правовим режимом. Особливість надрокористування 

полягає в тому, що воно здійснюється передовсім задля геологічного 

вивчення, видобування корисних копалин, що належать до категорії ресурсів, 

які не відновлюються. Невід’ємним складником надр виступають корисні 

копалини, які являють собою природні мінеральні речовини, що можуть 

використовуватися безпосередньо або після їх обробки.  

Останнім часом серед проблем надрокористування на перший план, 

серед іншого, виступає проблема видобутку бурштину, 

З метою належного правового врегулювання відносин щодо 

користування надрами задля видобування бурштину, припинення незаконного 

його видобутку, а також створення сприятливих умов для розвитку в Україні 

відповідної галузі економіки, залучення у цю галузь інвестицій вітчизняних та 

іноземних, а також нових технологій, зростання рівня життя населення в 

місцях видобування бурштину, забезпечення охорони навколишнього 

природного середовища під час видобування бурштину та рекультивації 

порушених земель було прийнято Закон України від 19.12.2019 року № 402-

ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення законодавства про видобуток бурштину та інших корисних 

копалин», який набрав чинності 29 грудня 2019 року. Законом внесено зміни 

до низки законодавчих актів, зокрема і до Земельного кодексу України.  

За відсутності безпосереднього використання конкретно визначеної 

земельної ділянки проведення в її межах розвідувальних робіт та/або 

видобування бурштину неможливе. Отже надрокористувачі, отримавши 

спеціальні дозволи на користування надрами, у будь-якому випадку повинні 

передовсім вирішити «земельне питання».  

Земельний кодекс України присвячує регламентації відносин щодо 

використання земельних ділянок для проведення розвідувальних робіт лише 

одну ст. 97, 971. Серед проблем, пов’язаних із реалізацією положень цих 

статей, слід виокремити: відсутність чітких законодавчо визначених підстав, 

умов та процедури виникнення прав на земельні ділянки для проведення 

розвідувальних робіт та/або видобувних 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. 



Таким чином, організаційно-правовий механізм набуття та 

використання земельних ділянок для потреб надрокористування має бути 

чітко і повно врегульованим з тим, щоб забезпечував гарантії земельних прав 

суб’єктів та можливість здійснювати розвідувальні та/або видобувні роботи у 

максимально стислі строки.  

 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. − 

5.2. − 

5.3. − 

5.4. − 

 

6. Зв’язок з практикою: 
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6.2. – 

6.3.  
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