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Електронні аукціони та спецдозволи на 

користування надрами  

У період з 5 по 15 липня 2021 року продано три спецдозволи шляхом електронних 

торгів. Зокрема, на повторному аукціоні реалізовано спецдозвіл на геологічне 

вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ 

з подальшим видобуванням бурштину  на ділянці «Варварівська перша» за 33 660 грн 

(при стартовій ціні 336 600 грн). 

Також на повторному аукціоні реалізовано спецдозвіл на ділянку  бурштину «Олевськ-

2» у Житомирській області за 35 230,8 грн при стартовій ціні 320 280 грн. Спецдозвіл 

стосується геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-

промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину. 

Продано спецдозвіл на геологічне вивчення, у тому числі ДПР свердловини № 1 

Голубинського родовища підземних вод у Закарпатській області за 157 000 грн, при 

стартовій ціні 77 846 грн. 

Протягом моніторингового періоду Держгеонадра анулювала 11 спецдозволів на 

користування надрами: 

- 1 спецдозвіл на створення наукового полігону на Жуківській площі в частині 

геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, впровадження 

новітніх технологій з метою поглибленого вилучення нафти і газу, розташованого в 

Полтавській області на виконання рішення постанови Верховного суду України; . 

- 10 спецдозволів на користування надрами, що потрапили до санкційного списку 

РНБО. ( див. табл. 1): 

Табл.1 

Вид корисних 
копалин 

Вид користування Ділянка Область 

руди апатит-
ільменітові 

видобування Стремигородське Житомирська 

руди апатитові видобування Новополтавське рудник 
Південий та Північний 

Запорізька 

руди апатит-
ільменітові 

видобування Носачівське Черкаська 

розсипи цирконово-
рутилово-ільменітові 

видобування Тарасівське Київська 

залізні руди видобування Кременчуцьке 
(Галещинське) 

Полтавська 

https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210624-56499
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210625-82001
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210625-82001
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210611-50646
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/nakaz-500-vid-02_07_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/nakaz-502-vid-05_07_21-z-dodatkom.doc
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руди свинцово-
цинкові, руди 

баритові 

видобування Біганське Закарпатська 

газ природний видобування Станівське Закарпатська 

газ природний геологічного 
вивчення, у т.ч. 

дослідно-промислової 
розробки з 
подальшим 

видобуванням нафти, 
газу (промислова 

розробка родовищ) 

Площа Стайківська Чернівецька 

газ природний геологічного 
вивчення, у т.ч. 

дослідно-промислової 
розробки з 
подальшим 

видобуванням нафти, 
газу (промислова 

розробка родовищ) 

Площа Путильська Чернівецька 

газ природний геологічного 
вивчення, у т.ч. 

дослідно-промислової 
розробки з 
подальшим 

видобуванням нафти, 
газу (промислова 

розробка родовищ) 

Домбровська Львівська 

 

Кабмін анонсував ХІІ онлайн-аукціон, який відбудеться 18 серпня 2021 року. На аукціон 

пропонуються наступні лоти: 

1. Південна ділянка Адамівського-1 родовища, габро. 

2. Центральна ділянка Бантишівського родовища (ІІ (верхній) пласт), буре вугілля. 

3. Ділянка Федорівська-15, бурштин. 

4. Ділянка, виділена по падінню від виходу пласта m42 під наноси (ізогіпса +180 м) 

до ізогіпси + 80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до 

Самойлівського скиду на півночі, в межах шахти «Свято-Покровська», кам’яне 

вугілля. 

5. Червоносілківська ділянка, граніт . 

6. Хом’яківська ділянка, сировина піщано-гравійна. 

7. Ділянка № 1 Новоукраїнського родовища, граніт. 

8. Ділянка Мирна з проявом Мирний, каолін вторинний, пісок кварцовий, пісок.  

9. Ділянка Федорівська-16, бурштин.  

10. Андріївське родовище, граніт. 

https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210629-64580
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210629-52612
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210629-16217
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210629-34424
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210629-69569
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210629-90548
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210629-66438
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210629-10684
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210629-44846
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210629-54472
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11. Ділянка Федорівська-14, бурштин. 

12. Ділянка Федорівська-13, бурштин. 

13. Північна ділянка Бантишівського родовища (ІІ (верхній) пласт, буре вугілля. 

Законодавчі  та регуляторні ініціативи 

Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроект № 3790 від 03.07.2020 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у 

видобувних галузях». Законопроект пропонує імплементацію оновленого 

міжнародного Стандарту ІПВГ за 2019 рік (детальний аналіз див. випуск 

НАДРАМОНІТОРу за 21-27 червня), зокрема: 

• впровадження обов’язкового публікування усіх договорів, у яких мова йде про 

умови видобутку нафти, газу, інших корисних копалин та де однією зі сторін 

виступає держава; 

• затвердження процедури розкриття інформації та умови переходу на 

електронне звітування; 

• впровадження звітування за суми платежів за викиди двоокису вуглецю, 

відомості стосовно середньооблікової кількості працівників з визначенням 

кількості працівників кожної статі; 

• уточнення термінології, кола суб’єктів, що звітуються, процедури обрання 

незалежного адміністратора. 

Верховній Рада не знайшла голосів для прийняття урядового законопроекту № 4167 

від 29.09.2020 «Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в 

результаті промислової діяльності». Законопроект мав 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. Пропонувалося 

запровадження інтегрованого довкільного дозволу, що встановлює вимоги до обсягів 

забруднення та заходів для скорочення викидів (Детальний аналіз у попередньому 

випуску та у коментарі експертів DiXi Group). 

Прийнято в першому читанні законопроект № 5593-д від 06.07.2021 «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного 

управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава».  

https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210629-95413
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210629-41768
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210629-72076
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69368
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-21_27_dixigroup_extractives_monitoring.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70077
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2021/06/2021-05_31-06_6-dixigroup_extractives_monitoring-.pdf
https://dixigroup.org/comment/chy-ne-zablokuiut-u-radi-reformu-kontroliu-za-promyslovym-zabrudnenniam/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72440
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Законопроектом, серед іншого передбачаються зміни, що впливатимуть на державні 

видобувні компанії: 

• зобов’язання підприємства акціонером (засновником, учасником) яких є 

держава розробляти стратегічні плани на 3-5 років; 

• збільшення повноваження наглядових рад у частині затвердження фінансової 

звітності; 

• обов’язкове проходження аудиторської перевірки річної фінансової звітності. 

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект № 3091 від 19.02.2020 «Про 

державний екологічний контроль». Законопроектом пропонується введення поняття 

«державного екологічного контролю» та «інформаційно-телекомунікаційної системи 

заходів державного екологічного контролю». Також пропонується об’єднати функції 

основних контролюючих органів у сфері охорони навколишнього середовища. 

Зокрема, пропонується, щоби центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного екологічного контролю здійснював 

державний геологічний контроль в частині дотримання вимог природоохоронного 

законодавства.  

Прийнято Закон (реєстр. номер 3576 від 02.06.2020) «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне 

видобування корисних копалин». Закон посилює кримінальну та адміністративну 

відповідальність за порушення правил використання та охорони надр, якщо 

порушення створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля. Також стає 

жорсткішою кримінальна та адміністративна відповідальність за самовільне 

користування надрами, незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення у 

великому розмірі, укладання угод, що порушують право власності на надра. 

Кабмін вніс зміни до 16 пункту Порядку надання спеціальних дозволів на користування 

надрами. Зміни стосуються порядку переоформлення спеціального дозволу на 

користування надрами, та дозволяють переоформляти спецдозволи у випадку 

повернення орендарем чи концесіонером цілісного майнового комплексу державі. 

Вочевидь, зміни стосуються переоформлення спеціальних дозволів на користування 

надрами для вугледобувних підприємств, які повертатимуться у державну власність. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3091&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3576&skl=10
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-punktu-16-poryadku-nadannya-specialnih-dozvoliv-na-koristuvannya-nadrami-i070721-699
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Інші події 

Міненерго затвердило новий склад Міжвідомчої комісії з організації укладення та 

виконання угод про розподіл продукції.  

Кабмін видав розпорядження від 07 липня 2021 р. № 717-р, яке стосується управління 

та експлуатації арештованого майна (частини магістрального нафтопродуктопроводу 

“Самара — Західний напрямок”, що пролягає територією України). Згаданим 

розпорядженням передбачено: 

• провести ревізію та зупинити дію дозволів, що належать ТОВ 

“Прикарпатзахідтранс”; 

• видати у місячний строк акціонерному товариству “Укртранснафта” ліцензії та 

документи дозвільного характеру, необхідні для забезпечення експлуатації 

частини магістрального нафтопродуктопроводу “Самара — Західний напрямок”; 

Кабмін схвалив Договір про внесення змін до Угоди про розподіл вуглеводнів, які 

видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією 

“Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) від 13 січня 2021 року. Зміни до 

УРП, які є предметом Договору, не оприлюднені.   

 

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245554416
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-regulyuvannya-upravlinnya-ta-ekspluataciyi-areshtovanogo-majna-chastini-magistralnogo-naftoproduktoprovodu-samara-zahidnij-napryamok-717-070721
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-ta-pidpisannya-dogovoru-pro-vnesennya-zmin-do-ugodi-pro-rozpodil-vuglevodniv-yaki-vidobuvatimutsya-u-mezhah-dilyanki-varvinska-mizh-derzhavoyu-i120721-757

