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Електронні аукціони та спецдозволи на 

користування надрами  

 

Протягом моніторингового періоду шляхом онлайн-аукціонів на торговельному 

майданчику «Прозорро» продано 10 спеціальних дозволів на загальну суму                  

129 527 722 грн при загальній початковій ціні 24 808 751 грн. За 4-ма лотами торги не 

відбулися.  

Продані спецдозволи стосувалися видобування та геологічного вивчення таких 

корисних копалин: підземні води (мінеральні та лікувальні), вапняк, торф, сировина 

піщано-гравійна, пісковик, мармуризований вапняк, бурштин. 

 

Найбільший  прибуток принесли торги по Ділянці «Сахкамінь» Нігинсько-Вербецького 

родовища у Хмельницькій області з покладами вапняку. Стартова ціна лоту складала 

17 779 013 грн, за результатами торгів ціна досягла 121 000 000 грн.  

Варто зазначити, що усі реалізовані спецдозволи були продані вище стартової ціни 

реалізації. 
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Протягом моніторингового періоду анульовано 5 спецдозволів на користування 

надрами, з яких 3 спецдозволи на видобування гранодіориту, кам’яного вугілля та 

вапняку та 2 спецдозволи на геологічне вивчення, в тому числі ДПР з подальшим 

видобуванням нафти і газу. Також для усунення порушень умов користування надрами 

зупинено дію 12 спеціальних дозволів на видобування мінеральних вод (Луганська 

область), граніту (Миколаївська область), піску (Львівська та Вінницька області), 

апатит-ільменітових руд (Житомирська, Черкаська області), мігматиту (Кіровоградська 

область), підземних питних вод (Полтавська область, Хмельницька область), 

мінеральних природних столових вод (Івано-Франківська область), суглинку 

(Полтавська область), пісковику (Вінницька область). 
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підземні мінеральні лікувальні води, Брусницька 
ділянка (свердловини №№ 516-ре, 31-П) 

Брусницького родовища, Чернівецька обл.

підземні мінеральні води, Ділянка надр, де 
розташована свердловина № 1-М, на території СОК 

«ДЮСШ», Закарпатська обл.

вапняк, Ділянка «Сахкамінь» Нігинсько-Вербецького 
родовища, Хмельницька обл.

торф, Родовище Городок, Львівська обл.

підземні води, Ділянка надр в с. Воля-
Добростанська (свердловина № 1-РЕ), Львівська 

обл.

сировина піщано-гравійна, Ділянка Центральна 
Страшевицького родовища, Львівська обл.

пісковик, Ділянка розвідки 1974 року Городницького 
родовища, Івано-Франківська обл.

мармуризований вапняк, Красноїльське родовище, 
Чернівецька обл.

бурштин, Ділянка Паївська, Рівненська обл.

торф, Ділянка «Руська Гута» родовища «Старники», 
Тернопільська обл.

ДИНАМІКА ПОЧАТКОВОЇ ЦІНИ ТА ЦІНИ ПРОДАЖУ ЛОТІВ, 
ГРН. 

Початкова вартість лота, грн Ціна продажу, грн

https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-442-%D0%B2%D1%96%D0%B4-10_06_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-436-%D0%B2%D1%96%D0%B4-10_06_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-436-%D0%B2%D1%96%D0%B4-10_06_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-436-%D0%B2%D1%96%D0%B4-10_06_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-441-%D0%B2%D1%96%D0%B4-10_06_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-441-%D0%B2%D1%96%D0%B4-10_06_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-439-%D0%B2%D1%96%D0%B4-10_06_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-439-%D0%B2%D1%96%D0%B4-10_06_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-439-%D0%B2%D1%96%D0%B4-10_06_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-439-%D0%B2%D1%96%D0%B4-10_06_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-439-%D0%B2%D1%96%D0%B4-10_06_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-439-%D0%B2%D1%96%D0%B4-10_06_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-439-%D0%B2%D1%96%D0%B4-10_06_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-439-%D0%B2%D1%96%D0%B4-10_06_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-439-%D0%B2%D1%96%D0%B4-10_06_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-439-%D0%B2%D1%96%D0%B4-10_06_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-439-%D0%B2%D1%96%D0%B4-10_06_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-439-%D0%B2%D1%96%D0%B4-10_06_21.doc
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Поновлено дію 5 спеціальних дозволів на видобування піску (у Тернопільській, 

Донецькій та Київській областях), суглинку (Вінницька область), підземних питних вод 

та мінеральних вод (Чернігівська та Закарпатська області). 

 

Законодавчі  та регуляторні ініціативи 

 

У Верховній Раді зареєстрований законопроект № 5650 від 11.06.2021 «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів», який потенційно може 

стосуватися регулювання сфери видобутку корисних копалин. Текст законопроекту ще 

не опубліковано. 

Зареєстровано проект постанови про взяття за основу законопроекту № 5339 від 

06.04.2021 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 

механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря». 

Законопроектом передбачається внесення змін до процедури видачі, відмови у видачі, 

анулювання дозволів на викиди. Пропонується до переліку документів, що є 

обов’язковими для видачі дозволу на викиди, додати відомості щодо наявності 

висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження 

планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» підлягає такій оцінці. 

Верховна рада планує у період з 15 по 18 червня розгляд законопроекту № 3576 від 

02.06.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

відповідальності за незаконне видобування корисних копалин» у другому читанні. 

Законопроект посилює адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення 

правил охорони або використання надр, якщо порушення створило небезпеку для 

життя, здоров’я людей чи довкілля. Також посилюється адміністративна та 

кримінальна відповідальність за незаконне видобування корисних копалин місцевого 

значення у великому розмірі, самовільне користування надрами, укладення угод, які в 

прямій чи прихованій формі порушують право власності на надра. 

 

https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-436-%D0%B2%D1%96%D0%B4-10_06_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-436-%D0%B2%D1%96%D0%B4-10_06_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-438-%D0%B2%D1%96%D0%B4-10_06_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-440-%D0%B2%D1%96%D0%B4-10_06_21.doc
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72200
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72181
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71594
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3576&skl=10
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Відповідно до розкладу засідань Веховної Ради на 15-18 червня 2021 року, на                          

16 червня заплановано розгляд законопроекту № 3790 від 03.07.2020 «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у 

видобувних галузях». Законопроект пропонує удосконалити імплементацію 

міжнародного Стандарту ІПВГ в частині розкриття видобувних контрактів, екологічних 

платежів та гендерних аспектів:  

• опублікування повних текстів будь-яких договорів (контрактів, концесій, угод про 

розподіл продукції або інших договорів, укладених від імені уряду), в яких 

містяться умови видобутку нафти, газу та інших корисних копалин; 

• уточнюється процедура розкриття інформації, що вимагається законом 

(порядок затвердження форм звітності, граничний термін подання звітності 

суб’єктами розкриття інформації); 

• впроваджується звітування за суми платежів за викиди двоокису вуглецю, 

відомості стосовно середньооблікової кількості працівників з визначенням 

кількості працівників кожної статі; 

• уточнюється термінологія Закону, коло суб’єктів господарювання, які звітують в 

рамках ІПВГ, удосконалюється порядок формування БГ ІПВГ, уточнюється 

порядок обрання незалежного адміністратора та його повноваження; 

• впроваджуються заходи, що мають прискорити перехід на електронне 

звітування; 

• врегульовується питання відповідальності компаній за подання недостовірної 

інформації. 

 

Інші події 

 

Держгеонадра опублікувала перелік надрокористувачів, щодо яких буде 

здійснюватися плановий державний нагляд (контроль) у липні 2021 року.  

Кабінет Міністрів України 9 червня 2021 року призначив Бучка Володимира 

Анатолійовича першим заступником Голови Державної служби геології та надр 

України строком на 5 років. Раніше В. Бучко працював на посадах Державного 

секретаря Міністерства інфраструктури України та директора юридичного 

http://static.rada.gov.ua/zakon/new/WR/WR150621.htm
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3790&skl=10
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%B2%D1%96%D0%B4-08.06.2021-%E2%84%96-428.doc
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-priznachennya-buchka-v-pershim-a602r
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департаменту Міністерства екології та природних ресурсів (пізніше Міністерства 

енергетики та захисту довкілля).  

Кабмін затвердив План заходів з підготовки об’єктів ПЕК та ЖКГ до осінньо-зимового 

періоду 2021/22 та його проходження. Планом затверджуються графіки накопичення 

вугілля та резервного палива (мазуту), природного газу у газосховищах. 

Аналітичний центр DiXi Group проаналізував опубліковані істотні умови УРП за 

вуглеводневими ділянками Бузівська, Берестянська, Балаклійська, Іванівська, 

Зінківська, Софіївська, Угнівська і дійшов таких висновків: 

• існують відмінності у опублікованій інформації за кожною ділянкою, що може 

свідчити про те, що суб’єкти розкриття по-різному трактують вимоги Закону 

України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях»; 

• окремі аспекти угод розкриті недостатньою мірою (наприклад, порядок 

справляння платежів, програми робіт, соціальні зобов’язання); 

• у текстах витягів та істотних умов наявні посилання на статті та додатки, які не 

опубліковані, що не надає цілісного уявлення про зміст цих умов. 

• найбільш повно інформація розкрита по Софіївській ділянці (інвестор - ТОВ “Гео 

Альянс Партнерство” і “Гео Альянс Партнершіп Б.В.”), і найменше – по Угнівській 

(інвестор - ТОВ “ВЕЛЛ КО”). 

Також експертами DiXi Group запропоновано низку рекомендацій членам 

Багатосторонньої групи зацікавлених осіб з імплементації ІПВГ, Міністерству 

енергетики та Верховній Раді. Детальніше із дослідженням можна ознайомитися тут.  

Державна служба геології та надр разом із ДНВП «Геоінформ України» продовжують 

наповнювати Державний геологічний портал новою інтерактивною інформацією. На 

карті з’явився новий шар даних про підрахунок запасів корисних копалин. 

 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-a586r
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2021/06/analiz_ist_umov_urp.pdf
https://nadra.gov.ua/
https://www.facebook.com/tetianatemniuk/posts/10222538513124893

