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Електронні аукціони та спецдозволи на
користування надрами
30 червня 2021 року Держгеонадра провела Х онлайн-аукціон з продажу спецдозволів.
На торгах реалізовано 8 ділянок (при запланованих 10), за одним лотом торги не
відбулися, ще один знято з торгів .
Таблиця 1. Результати онлайн-аукціону 30.06.2021
№
з/п

Назва об’єкта
користування

Місце
розташування

Початкова
вартість
лота, грн

Ціна
продажу,
грн

33 354

38 354

1.

Ділянка Гуляйпільська

бурштин

Житомирська
обл.,
Коростенський
р-н

2.

Ділянка Дакалівська

бурштин

Рівненська обл.,
Сарненський р-н

336 600

365 000

підземні
води

Закарпатська
обл., Хустський
р-н

8 925

12 000

підземні
води

Львівська обл.,
Львівський р-н

80 977

97 000

Ділянка «Трембіта»
3. (проєктна свердловина №
1-Ю)
Ділянка надр «Соснівка»,
де розташована проєктна
4.
свердловина №1Соснівка
5.

6.

7.

8.
9.
10.
1

Вид
корисної
копалини

Кіровоградська
каолін
обл.,
Родовище Вільні Луки
4 605 522
первинний Новоукраїнський
р-н
ІваноФранківська
Родовище "Під Бором"
торф
603 822
обл., Калуський
р-н
підземні
Закарпатська
Тереблянське родовище мінеральні
обл., Тячівський 150 941
(свердловина №12)
лікувальні
р-н
води
Запорізька обл.,
Ділянка Креміно-44
граніт
484 394
Запорізький р-н
Одеська обл.,
Ділянка Левадівська
пісок
6 092
Березівський р-н
Київської обл.,
Ділянка «Солов’їна»
пісок
12 475
Броварський р-н

Аукціон не
відбувся

Аукціон
скасовано1

2 500 000

507 777
29 000 000
10 500 000

https://procedure.prozorro.sale/api/documents/public/64311a877813440ab88a151829894be6
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Найбільший прибуток принесли торги за родовищами з піском. Ділянка Левадівська у
Одеській області була продана за 29 млн грн, при стартовій ціні у 6092 грн. Також
ділянка «Солов’їна» у Київській області була продана за 10,5 млн грн при стартовій
ціні у 12 475 грн.
Також, Тереблянське родовище (свердловина №12) з підземними мінеральними
лікувальними водами було продане за 2,5 млн грн при стартовій ціні 150,9 тис грн.
Загальна вартість усіх проданих лотів склала 43 020 131 грн, при загальній стартовій
ціні 1 113 758 грн.
Динаміка початкової ціни та ціни продажу лотів, грн.
підземні мінеральні лікувальні води,
Тереблянське родовище (свердловина №12), 150 941
Закарпатська обл.
підземні води, ділянка надр «Соснівка», де
розташована проєктна свердловина № 1Соснівка, Львівська обл.

2 500 000

80 977

пісок, Ділянка Левадівська, Одеська обл. 6 092

97 000

29 000 000

граніт, Ділянка Креміно-44, Запорізька обл.

484 394

507 777

бурштин, Ділянка Дакалівська, Рівненська
обл.

336 600

365 000

33 354

38 354

бурштин, Ділянка Гуляйпільська,
Житомирська обл.

підземні води, ділянка «Трембіта» (проєктна
свердловина № 1-Ю), Закарпатська обл.

8 925

пісок, Ділянка «Солов’їна», Київська обл. 12 475

12 000

10 500 000
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Початкова вартість лота, грн

Ціна продажу, грн
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Держгеонадра протягом моніторингового періоду без аукціону видала 1 спецдозвіл на
видобуток мінеральних лікувально-столових підземних вод родовища Сімерки у
Закарпатській області.
Продовжено дію 4 спецдозволів:
•

на геологічне вивчення, у томі числі ДПР Красноріченського родовища з
покладами титанових руд у Житомирській області на 5 років;

•

на видобуток піску на Гунчанському родовищі у Вінницькій області на 20 років;

•

на видобуток гнейсо-граніту на Болтишському родовищі у Дніпропетровській
області на 20 років

•

на видобуток мінеральних підземних вод та розсолів на Новомосковській ділянці
Новомосковського родовища Дніпропетровської області на 20 років.

Поновлено дію 1 спецдозволу на видобуток суглинку Новоаврамівського родовища у
Полтавській області.
Анульовано 11 спецдозволів через порушення умов користування надрами.
Спецдозволи стосувалися таких корисних копалин як фосфорити, кам’яне вугілля,
антрациту, піску, вапняку.

Законодавчі та регуляторні ініціативи
Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроект № 5600 від 02.06.2021 «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», у якому, серед іншого,
пропонуються суттєві зміни у частині надрокористування. Зокрема, планується ввести
поняття кондицій на мінеральну сировину та збільшити ренту на видобуток залізних
руд і екологічний податок (детальний аналіз – див. НАДРАМОНІТОР за 31.056.06.2021 та 14-20.02.21). Законопроект розглянуто за скороченою процедурою, що
дозволило Верховній Раді не розглядати 7 альтернативних законопроектів окремо (№
5600-1, № 5600-2, № 5600-3, № 5600-4, № 5600-5, № 5600-6, № 5600-7).
Також за скороченою процедурою розглянуто законопроект № 5599 від 02.06.2021
«Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом
осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)»
та прийнято за основу у першому читанні. Законопроект пропонує створити реєстр
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осіб, які мають значний економічний та політичний вплив за обраними критеріями.
Планується введення звітування державних службовців за контакти з особами, що
потрапили у реєстр. Потенційно, видобувні компанії, кінцевими бенефіціарними
власниками яких будуть особи, включені до даного реєстру, не зможуть брати участь
у приватизації. Також під дію майбутнього Закону можуть потрапити власники
природних монополій, як наприклад, оператори розподілу газу.
Прийнято у другому читанні законопроект № 4578-1 від 29.01.2021 «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів щодо окремих питань приєднання до газотранспортної
або газорозподільної системи». Законом спрощується приєднання споживачів та
видобувних компаній до мереж розподілу та транспортування природного газу та
створення інформаційної платформи ведення обліку природного газу.
У першому читанні прийнято проект Закону № 5219 від 09.03.2021 «Про критичну
інфраструктуру». Законопроектом пропонується окреслити взаємодію державних
органів та операторів критичної інфраструктури стосовно системи захисту критичної
інфраструктури. Зокрема, законопроектом передбачається ведення Кабміном реєстру
об’єктів

критичної

інфраструктури,

до

яких

будуть

включені

підприємства

енергозабезпечення, водопостачання та водовідведення, постачальники теплової
енергії. Визначені об’єкти критичної інфраструктури будуть відповідальні за оцінку
ризиків для об’єкту, вести паспорт об’єкту критичної інфраструктури, розробляти
плани реагування на загрози об’єкту, проводити навчання серед персоналу,
обмінюватися

інформацією

з

визначеним

органом

виконавчої

влади,

що

відповідальний за сектор критичної інфраструктури (для сфери енергетики це
Міненерго).
У Верховній Раді створено Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України з
питань захисту прав інвесторів. Основними функціями комісії визначено:
•

підготовку законодавчих ініціатив стосовно захисту прав інвесторів;

•

визначення

пріоритетних

напрямків

роботи

стосовно

вдосконалення

законодавства із захисту прав інвесторів;
•

забезпечення захисті прав інвесторів (бізнесу);

•

здійснення парламентської співпраці з бізнес-асоціаціями та профільними
структурами;
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•

збір та аналіз інформації для проведення парламентських слухань стосовно
порушення прав інвесторів.

Верховна Рада ратифікувала дві (№ 0117 від 22.06.2021 та № 0118 від 23.06.2021)
міжнародні угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо
підтримки фінансування проекту з покращення постачання питної води у місті Києві та
у Луганській області. Угодами передбачається надання двох пільгових кредитів (70
млн євро кожен) для України на модернізацію систем видобутку та водопостачання у
місті Києві та у Луганській області.
Зареєстровано законопроект № 5723 від 02.07.2021 «Про Загальнодержавну цільову
соціальну програму "Питна вода України" на 2022 - 2026 роки» Станом на 5 липня 2021
року, текст законопроекту відсутній, проте 28 квітня 2021 року КМУ схвалив Концепцію
цієї програми. Нею передбачається модернізація систем видобутку, очищення,
постачання питної води та водовідведення на території всієї Україні на загальну суму
28,5 млрд грн.

Інші події
Кабмін призначив до складу незалежних недержавних експертів, які входять до складу
комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств
громадянина Естонської Республіки Матті Маасікаса, який є головою Представництва
ЄС в Україні.
Держгеонадра оприлюднила ціни одиниць товарної продукції для визначення
початкової вартості продажу спеціального дозволу на користування надрами на
аукціоні на 3 квартал 2021 року. Відповідно до документу, змінилися ціни на фрезерний
торф (з 294,7 грн/т у ІІ кварталі до 201,8 грн/т у ІІІ кварталі), залізні бідні руди (з 290,8
грн/т у ІІ кварталі до 399,5 грн/т у ІІІ кварталі), каолін первинний (з 118,2 грн/т у ІІ
кварталі до 107,7 грн/т у ІІІ кварталі), пісок (з 115,2 грн/т у ІІ кварталі до 137,2 грн/т у ІІІ
кварталі), вапняк (з 262,2 грн/т у ІІ кварталі до 480,1 грн/т у ІІІ кварталі) та інші корисні
копалини.
Європейський банк реконструкції та розвитку ухвалив рішення, що він більше не буде
інвестувати у нафтогазові проекти, що стосуються видобутку в рамках
узгодження своєї діяльності з цілями Паризької угоди. Проте, ЄБРР продовжить
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фінансувати окремі нафтогазові проекти, що стосуються транспортування та
зберігання, переробки та розподілу продукції, якщо вони будуть відповідати цілям
Паризької угоди.
Держгеонадра презентувала новий інтерфейс свого офіційного сайту та анонсували
розробку електронного кабінету надрокористувача, де у майбутньому компанії
зможуть отримувати послуги онлайн.
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