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Моніторинг дозвільної діяльності та змін
у регулюванні видобувної галузі

Електронні аукціони
Протягом червня Держгеонадра провела 2 електронні аукціони (ІХ та Х), на яких було
продано 15 спецдозволів на користування надрами. На повторних торгах було
продано ще 8 спецдозволів, які не вдалося продати на попередніх аукціонах.
ДИНАМІКА СТАРТОВОЇ ЦІНИ ТА ЦІНИ ПРОДАЖУ ЛОТІВ У
РОЗРІЗІ КОРИСНИХ КОПАЛИН
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Сукупна вартість проданих лотів склала близько 145,66 млн грн, при стартовій ціні у
39,78 млн грн., що значно перевищує відповідні показники минулого місяця. Для
порівняння, у травні державний бюджет отримав лише 9,58 млн грн, при заявленій
сукупній початковій вартості близько 6,6 млн грн.
Найбільш прибутковими корисними копалинами у червні 2021 року стали вапняк (121
млн грн), пісок (10,5 млн грн), підземні мінеральні лікувальні води (3,89 млн грн) та
пісковик (2,2 млн грн).
Найбільший розрив у бік зменшення ціни продажу у порівнянні зі стартовою ціною
продемонстрували торги за спецдозволом на геологічне вивчення нафтогазоносних
надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовища, з подальшим
видобуванням нафти, газу на Щербаківсько-Шкурупіївській площі у Полтавській
області. Лот було продано за 1,527 млн грн, при стартовій ціні у 12,726 млн грн.
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Найбільше спецдозволів (6) було продано на геологічне вивчення бурштиноносних
надр, у тому числі ДПР на загальну суму 1,01 млн грн при стартовій ціні 1,54 млн грн.
З 6 бурштиноносних ділянок 2 були продані нижче стартової ціни: Канівська (продана
за 47,1 тис грн, при стартовій ціні у 333,6 тис грн) та Набоківська (продана за 36,7 тис
грн, при стартовій ціні у 333,9 тис грн).
Найбільше коштів до державного бюджету надійшло з продажу таких ділянок:
Ділянка
Ділянка
«Сахкамінь»
НігинськоВербецького
родовища
Ділянка
«Солов’їна»
Тереблянське
родовище
(свердловина
№12)
Ділянка
розвідки 1974
року
Городницького
родовища
Красноїльське
родовище

Вид
користуванн
я надрами

Вид
корисних
копалин

Область

Початкова
вартість
лота, млн грн

Ціна
продажу,
млн грн

видобування

вапняк

Хмельницька

17,78

121,0

геологічне
вивчення

пісок

Київська

0,012

10,50

видобування

підземні
мінеральні
лікувальні
води

Закарпатська

0,15

2,50

видобування

пісковик

ІваноФранківська

1,85

2,22

видобування

мармуризова
ний вапняк

Чернівецька

1,49

1,56

Видача спецдозволів
Протягом червня 2021 року Держгеонадра видала 8 спецдозволів на користування
надрами без проведення аукціонів. Видані спецдозволи стосуються:
•

питних підземних вод (видобування – Чернігівське родовище, ділянка
"Ясенівська" у Чернігівській області, Василівське родовище, Василівська
ділянка у Запорізькій області; геологічне вивчення та ДПР – водозабори
ТОВ "БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС "РОШЕН" у Київській області та ТОВ
"СОНЕК" у Кіровоградській);

•

видобування суглинку (Станівецьке родовище ділянки № 1, № 2 у
Чернівецькій області);
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•

видобування природного газу (Красноїльське родовище у Чернівецькій
області, Гірська площа, у тому числі Гірське родовище у Львівській
області);

•

мінеральних лікувально-столових підземних вод (родовище "Сімерки"
(свердловина № 5) у Закарпатській області).

Головні події місяця
•

Протягом місяця зареєстровано та прийнято Верховною Радою 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.

•

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект № 4187 від
05.10.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування», який спрощує
низку дозвільних процедур та погоджень у сфері надрокористування (детальний
аналіз за посиланням).

•

Запущено у тестовому режими Державний геологічний портал, який дозволяє
інтерактивно

відслідковувати інформацію про видані спецдозволи на

користування надрами та укладені угоди про розподіл продукції.
•

Уряд затвердив умови приватизації АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"
(ОГКХ). За результатами комплексного аудиту стартова ціна підприємства
складає 3,7 млрд грн, приватизаційний аукціон відбудеться 31 серпня 2021 року.
Також створений data-room з вторинною геологічною інформацією для
зацікавлення потенційний покупців.
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