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Електронні аукціони та спецдозволи на 

користування надрами  

 

За моніторинговий період Держгеонадра передала останні 4 нафтогазоносні ділянки 

на морському шельфі Чорного моря до АТ «НАК «Нафтогаз України», відповідно до 

рішення Кабміну від 25 листопада 2020 року. Всі 4 дозволи видано без аукціону  

строком на 30 років на геологічне вивчення нафтогазоносних ділянок з подальшим 

видобуванням газу та нафти. Ділянки знаходяться на західній частині північно-

західного шельфу Чорного моря в межах виключної (морської) економічної зони 

України (площі Дельфін-02, Дельфін-05, Дельфін-06, Дельфін-09). 

Також Держгеонадра продовжила 1 спецдозвіл на видобування багатих залізних руд 

у Дніпропетровській області на 20 років для ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг». 

Протягом моніторингового періоду було проведено 3 електронні аукціони з продажу 

спецдозволів,  з яких 2 аукціони відбулися та очікується публікування протоколів, а 

один не відбувся через відсутність заявок,.  Зокрема, 4 червня було продано  

спецдозволи на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-

промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням бурштину у Рівненській 

області на Канівській та Набоківській ділянках. Варто зазначити, що спеціальні 

дозволи були продані значно нижче початкових цін. Початкова вартість Канівської 

ділянки складала 336 600 грн, а ціна продажу – 47 124 грн. Початкова вартість 

Набоківської ділянки складала 333 880 грн, а продано за 36 726 грн. 

Держгеонадра оголосила 11-ий аукціон на спеціальні дозволи на користування 

надрами. Для продажу пропонується 12 об’єктів:  

1.  Родовище «Свалява-1» (свердловина № 4), підземні мінеральні лікувально-столові 

води. 

2.  Ділянка Торецька (свердловини №№ 1124, 1125, 1126, 1301, 1302, 1305, 1309, 1310, 

1336, 1337) та ділянка Черкаська (свердловини №№ 1127, 1295, 1296, 1297, 1298) 

Торецького родовища, питні підземні води. 

3.  Північна частина ділянки №3 Кисорицького родовища, долерит. 

4.  Адамівське родовище, габро. 

https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D0%A0%D0%93-2020-%D0%9D%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF-31.05.2021-%E2%84%96-412.doc
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-nadannya-specialnih-dozvoliv-na-koristuvannya-t251120
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-10-%D0%A0%D0%93-2021-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D1%96%D0%B4-31.05.2021-%E2%84%96-411.doc
https://prozorro.sale/?query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB&date%5bauction%5d=31.05.2021%E2%80%9406.06.2021&offset=10
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210520-88658
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210520-18565
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210603-40723
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210603-47189
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210603-61304
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210603-97434
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5.  Ділянка надр Ріна, де розташована свердловина № 1997, підземні мінеральні 

лікувально-столові води. 

6.  Ділянка Володимирська-2 з проявом Володимирський-2, каолін первинний. 

7.  Коломацька ділянка, пісок кварцовий. 

8.  Ділянка Федорівська-3, бурштин. 

9.  Ділянка Федорівська-2, бурштин. 

10.  Солошинське родовище, граніт та мігматит.  

11.  Родовище Молниця, сировина піщано-гравійна. 

12.  Ділянка Романівська з проявом Романівський, каолін первинний. 

 

Законодавчі  та регуляторні ініціативи 

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект реєстр. № 4187 від 

05.10.2020  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки 

розвитку вітчизняних галузей надрокористування». Детальніше про цей законопроект 

ми писали у попередніх випусках. 

Опубліковано текст законопроекту реєстр. № 5600 від 02.06.2021 «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень». Законопроект спрямований 

на збільшення оподаткування надрокористувачів, що видобувають залізні руди. 

Законопроектом пропонуються наступні зміни для надрокористувачів: 

• запровадити диференціацію ставок ренти для руд заліза в залежності від 

розміру середньої фактичної ціни реалізації, яка визначатиметься за індексом 

IODEX 62% FE CFR China, інформацією світового інформаційного агентства 

Platts, та опублікованої на офіційному вебсайті Мінекономіки; 

• встановити базу оподаткування руд заліза з коефіцієнтом сухої ваги товарної 

продукції (0,9); 

• збільшити ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних 

з видобуванням корисних копалин; 

https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210603-33376
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210603-00299
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210603-97462
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210603-81313
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210603-01992
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210603-97371
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210603-77687
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210603-18515
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70117
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-17_21-dixigroup_extractives_monitoring_upd.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72106
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• в частині рентної плати за спеціальне використання води встановити 

диференціацію ставок рентної плати за спеціальне використання поверхневих 

вод в залежності від 9 районів річкових басейнів замість 14 басейнів річок 

(впровадження басейнового принципу управління водними ресурсами); 

• збільшити ставки екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні 

об’єкти, викиди СО2, відходи для підприємств гірничої промисловості. 

 

Очікує розгляду законопроект  № 4219 від 15.10.2020 «Про внесення змін до 

законодавчих актів України щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності 

та спрощення доступу на ринки». Однією з частин законопроекту є внесення змін до 

законодавства, що регулює видачу та переоформлення спеціальних дозволів на 

водокористування. Пропонуються наступні зміни: 

• розмежування короткострокового та довгострокового спеціального 

водокористування (до 3 років – короткострокове, до 20 – довгострокове); 

• зобов’язання зазначати інформацію стосовно координат водозабірних та 

водоскидних споруд у описі та схемі місць забору води та скиду зворотних вод, 

який подається дозвільному органу для отримання дозволу на спеціальне 

водокористування; 

• у дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт забору води, 

ліміт використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин; 

• виключення положення про стосовно необхідності отримання висновку МОЗ 

стосовно видачі дозволу на користування лікувальними підземними водами. 

 

Реформа контролю за промисловим забрудненням «поповнюється»  

альтернативними законопроектами. У кінці вересня 2020 року Мінекоенерго 

розробило законопроект, який має на меті забезпечення імплементації положень 

Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди, що включена до додатку XXX до Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС. Пропонується запровадження інтегрованого 

довкільного дозволу, що встановлює вимоги до обсягів забруднення та заходів для 

скорочення викидів. Пізніше, у жовтні 2020 року зареєстровано (№ 4167-1 від 

13.10.2020) альтернативний депутатський законопроект, який за висновками експертів 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72126
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70178
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70077
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70176
https://dixigroup.org/comment/chy-ne-zablokuiut-u-radi-reformu-kontroliu-za-promyslovym-zabrudnenniam/
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DiXi Group може бути спрямований на відтермінування реформи контролю за 

промисловим забрудненням.  

31 травня 2021 року зареєстровано ще два альтернативні законопроекти стосовно 

реформи контролю за промисловим забрудненням (№ 4167-2 від 31.05.2021 та                         

№ 4167-3 від 31.05.2021). Обидва законопроекти пропонують менш системні зміни до 

запровадження інтегрованих довкільних дозволів, аніж у урядовому законопроекті. 

Реєстрація великої кількості альтернативних законопроектів може свідчити про 

затягування реформи промзабрудення. 

Важливо також додати, що реєстрація законопроектів № 4167-2 від 31.05.2021 та                         

№ 4167-3 від 31.05.2021 відбулась з порушенням Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України». Стаття 100 говорить про те, що «альтернативний 

законопроект може бути внесений не пізніш як у 14-денний строк після дня надання 

народним депутатам першого законопроекту з відповідного питання», а ці 

законопроекти були зареєстровані набагато пізніше. 

Інші події 

Кабмін затвердив фінансовий план АТ «НАК «Нафтогаз України» на 2021 рік. 

Водночас текст додатків в опублікованому рішенні відсутній. Кабмін обрав ще одного 

члена наглядової ради «Нафтогазу» від держави – Свириденко Юлію Анатоліївну, яка 

також є заступником Офісу Президента. Також затверджено умови контрактів трьох 

членів наглядової ради: Бойко Наталії  Андріївни, Ковалів Юлії Ігорівни, Свириденко 

Юлії Анатоліївни. 

Запущено у тестовому режимі Державний геологічний портал, де опубліковано онлайн 

карту спецдозволів на користування надрами. На карті доступна така інформація: вид 

корисної копалини, реєстраційний номер, вид користування надрами, назва об’єкта 

обліку, дата видачі, термін дії дозволу та назва компанії. Варто додати, що це не перша 

спроба узагальнити інформацію про корисні копалини України. Існує також  ресурс 

«Мінеральні ресурси України» створений ДНВП „Геоінформ України” у рамках 

спільного проекту з Геологічною службою Норвегії. 

Міненерго відновив доступ до інформації про істотні умови УРП на сайті Міненерго. 

Документи доступні за посиланням.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72082
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72083
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text
https://ua-energy.org/uk/posts/kabmin-ukhvalyv-finplan-naftohazu-na-2021-rik
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-obrannya-chlena-naglyadovoyi-radi-akcionernogo-tovaristva-s310521
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-ukladennya-civilno-pravovih-dogovoriv-z-chlenami-naglyadovoyi-radi-akcionernogo-tovaristva-nacionalna-akcionerna-kompaniya-naftogaz-ukrayini-538-r-020621
https://nadra.gov.ua/
https://minerals-ua.info/
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245328330&cat_id=245328319

