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Електронні аукціони та спецдозволи на 

користування надрами  

 

У період з 24 по 28 травня Держгеонадра видала 9 нових спеціальних дозволів на 

користування надрами. Зокрема, 2 дозволи видано на видобування підземних та 

лікувальних мінеральних вод, також видано 2 дозволи на видобування піску. 5 

спецдозволів видано на геологічне вивчення родовищ піску, суглинку та підземних 

вод. 

Також Держгеонадра скасувала спецдозволи для ФОП Ратушняк Вадим Михайлович 

(видобуток піску) та ПП «Аксон-Плюс» (видобуток кам’яного вугілля) на основі рішень 

Луганського окружного адміністративного суду.  

Через порушення умов користування надрами було зупинено дію 5 спецдозволів. 

Зокрема, зупинено дію 2 спецдозволів ТОВ «НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ 

«БУКОВИНА» у Чернівецькій області на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-

промислову розробку вуглеводнів  з подальшим видобуванням нафти і газу. Інші 3 

зупинені спецдозволи стосуються видобутку піску (Дочірнє підприємство «Агробуд» та 

ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД») у Київській області та граніту у Житомирській області. 

Продовжено дію спецдозволів на 20 років для двох водоканалів з Львівської та 

Черкаської областей (м. Сокаль та м. Ватутіно). Також через усунення порушень умов 

нарокористування протягом моніторингового періоду було поновлено дію 5 

спецдозволів на видобуток торфу (ТОВ «Замглайторф»), питні підземні води (ПрАТ 

«Рубіжанський картонно-тарний комбінат»), габро-лабрадориту (Виробничо-

комерційне підприємство «Поліс»), габро і граніту (ІП «ТОМАШГОРОДСЬКИЙ 

КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД»), мінеральних природних столових вод (ТОВ 

«БУДЕНЕЦЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД»). 

Протягом моніторингового періоду було продано 1 спецдозвіл на користування 

надрами на електронному аукціоні. Зокрема, ТОВ "КАМЕНЯР 2021" придбав лот з 

родовищем мігматиту (Йосипівське родовище) за 112 233,3 грн, що у 10 разів менше 

початкової вартості лоту.  

На 4 червня плануються 2 електронні аукціони, де повторно будуть виставлятися лоти 

з бурштиноносними надрами у Рівненській області (Набоківська та Канівська ділянки).  

https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-10-%D0%A0%D0%93-2021-%D0%9D%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%B2%D1%96%D0%B4-24.05.2021-%E2%84%96-392.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-387-%D0%B2%D1%96%D0%B4-21_05_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-388-%D0%B2%D1%96%D0%B4-21_05_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-381-%D0%B2%D1%96%D0%B4-21_05_21-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-384-%D0%B2%D1%96%D0%B4-21_05_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-383-%D0%B2%D1%96%D0%B4-21_05_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-381-%D0%B2%D1%96%D0%B4-21_05_21-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-10-%D0%A0%D0%93-2021-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%B2%D1%96%D0%B4-24.05.2021-%E2%84%96-393.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-395-%D0%B2%D1%96%D0%B4-24_05_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-385-%D0%B2%D1%96%D0%B4-21_05_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-382-%D0%B2%D1%96%D0%B4-21_05_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-381-%D0%B2%D1%96%D0%B4-21_05_21-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-381-%D0%B2%D1%96%D0%B4-21_05_21-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA.doc
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210511-56014
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210520-18565
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210520-88658
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Законодавчі  та регуляторні ініціативи 

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про внесення змін 

до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення 

системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин». У сфері 

надрокористування впроваджуються такі зміни: 

• тепер центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр забезпечує 

інформаційну взаємодію із Державним земельним кадастром з метою надання 

через технологічні та програмні засоби Державного земельного кадастру 

відомостей про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних 

дозволів на користування надрами та інформацію про гірничі відводи. 

• центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

геологічного вивчення та раціонального використання надр веде облік ділянок 

надр в єдиній електронній геоінформаційній системі. 

• у пергу чергу переважне право купівлі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення мають особи , які мають спеціальний 

дозвіл на видобування корисних копалин загальнодержавного значення. 

• фінансування робіт із землеустрою та державна реєстрація сервітуту 

здійснюються за рахунок коштів осіб, на користь яких встановлюється сервітут. 

Власник спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами 

може виступати замовником робіт із землеустрою для встановлення сервітутів 

у межах визначеної спеціальним дозволом ділянки надр. 

Опубліковано текст законопроекту реєстр. № 5507-1 від 24.05.2021 «Про внесення 

змін до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» 

(щодо вдосконалення обліку природного газу). Проектом передбачається введення 

відповідальності споживачів, у яких відсутній індивідуальний вузол обліку природного 

газу, у разі відмови від встановлення. Також пропонується законодавчо закріпити нові 

норми споживання газу без лічильника. 

Також зареєстровано законопроект «Про внесення зміни до статті 22 Закону України 

«Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» 

(реєстр. № 5587 від 28.05.2021). Текст законопроекту ще не опубліковано. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66970
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72028
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72077


Моніторинг дозвільної діяльності та змін  
у регулюванні видобувної галузі 

4 

Держгеонадра за дорученням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля проведе позапланові 

заходи державного геологічного контролю на об’єктах, де спецдозволи отримані поза 

конкурсом та не здійснюється видобуток. Відомство опублікувало перелік зі 144 

спецдозволів для позапланових перевірок, куди увійшло 126 компаній 

Перевірки будуть стосуватися компаній, які: 

1) поза аукціоном отримали спеціальні дозволи на користування надрами за 

результатами апробації запасів корисних копалин без спецдозволу на 

користування надрами з метою геологічного вивчення та дослідно-промислової 

розробки; 

2) не розпочали видобування корисних копалин, передусім нафти і газу, протягом 

двох років після отримання ліцензії на видобування; 

3) не розпочали видобування корисних копалин протягом двох років після 

затвердження балансових запасів вуглеводнів у разі наявності спецдозволу на 

користування нафтогазоносними надрами з метою геологічного вивчення, у 

тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням; 

4) не розпочали видобування корисних копалин протягом 10 років після отримання 

спецдозволу на користування нафтогазоносними надрами з метою геологічного 

вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим 

видобуванням. 

Кабмін також затвердив Порядок функціонування національної інфраструктури 

геопросторових даних (постанова КМУ від 26 травня 2021 р. № 532). Порядком 

затверджуються переліки обов’язкових до наповнення геопросторових даних, 

відповідальні органи влади. Також регламентуються вимоги до виробництва, 

оновлення та зберігання тематичних геопросторових даних та метаданих. 

 

Інші події 

ДНВП «Геоінформ України» почало публікувати онлайн протоколи затвердження 

(апробації) запасів та ресурсів корисних копалин. За даними Держгеонадр, вже 

опубліковано 5810 протоколів. Протоколи містять описову інформацію про об’єкт 

надрокористування та карту. 

https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B7%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8.xlsx
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-funkci-a532
https://geoinf.kiev.ua/protokoli-zatverdzhennya-aprobaci%d1%97-zapasiv-ta-resursiv-korisnix-kopalin/
https://www.geo.gov.ua/geologichna-informaciya-onlajn/
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Кабмін оголосив з 27 травня повторний конкурс на зайняття посади державного 

секретаря Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Прийом заявок 

триватиме до 2 червня. Триває конкурс на посаду першого заступника голови 

Державної служби геології та надр. 

Кабмін розпорядженням від 26 травня 2021 р. № 522-р надав дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки від ДП «Тернопільське 

лісове господарство»  до ТОВ “Кар’єр Новосілка”. Ділянка  орієнтовною площею 0,8599 

гектара (землі державної власності лісогосподарського призначення (ліси) відійде 

оренду ТОВ «Кар’єр Новосілка» із зміною цільового призначення для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що 

пов’язані з користуванням надрами (для розробки родовища вапняків). 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-ogoloshennya-povtornogo-konkursu-na-zajnyattya-posadi-derzhavnogo-s260521
https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/Komisia%20A/Protokoli%20zasidan%20Komisii/2021/zasidannya-kvkds-12-vid-20052021.pdf
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-nadannya-dozvolu-na-rozroblennya-proektu-zemleustroyu-shchodo-vidvedennya-zemelnoyi-dilyanki-522-r-260521

