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Електронні аукціони та спецдозволи на користування надрами 

 

У період з 4 по 10 жовтня 2021 року Дежгеонадра не видала жодного спецдозволу та  

опублікувала наказ про анулювання 1 спецдозволу на видобуток кам’яного вугілля на 

ділянці шахти, виділеної на полі діючої шахти «Яблунівська» ВП «Шахтоуправління», 

«Волинське» ДП «Торезантрацит» у Донецькій області. 

12 жовтня планується повторний XII онлайн аукціон, де будуть виставлені лоти, які не 

знайшли свого покупця на аукціоні у серпні. Торги відбуватимуться за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. 

Перелік ділянок, виставлених на повторний XII онлайн аукціон 12 жовтня 

№  

з/п  

  
Назва об’єкта 

користування  

  

Вид 
корисної 
копалини  

Вид користування 
надрами  

Місце 
розташування  

Початкова 
вартість 
лота, грн  

1.  
Ділянка № 1  
Новоукраїнського 
родовища  

граніт  видобування  
Кіровоградська 
область 
 

18 772 462  

2.  
Андріївське 
родовище  

граніт  видобування  
Донецька 
область 

27 397 117  

3.  
Ділянка 
Федорівська-16  

бурштин  

геологічне вивчення  
бурштиноносних надр, у 
т.ч.  
ДПР, з подальшим 
видобуванням бурштину  

(промислова розробка 
родовищ)  

Рівненська 
область 

330 480  

4.  
Ділянка 
Федорівська-15  

бурштин  

геологічне вивчення  
бурштиноносних надр, у 
т.ч.  
ДПР, з подальшим 
видобуванням бурштину  

(промислова розробка 
родовищ)  

Рівненська 
область 

338 300  

5.  
Ділянка 
Федорівська-14  

бурштин  

геологічне вивчення  
бурштиноносних надр, у 
т.ч.  
ДПР, з подальшим 
видобуванням бурштину  

(промислова розробка 
родовищ)  

Рівненська 
область  

331 500  

6.  
Ділянка 
Федорівська-13  

бурштин  

геологічне вивчення  
бурштиноносних надр, у 
т.ч.  
ДПР, з подальшим 
видобуванням бурштину  

(промислова розробка 
родовищ)  

Рівненська 
область  

330 480  

https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/nakaz-718-vid-01_10_21.doc
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-28257
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-28257
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-28257
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-28257
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-28257
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-28257
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-28257
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-60343
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-60343
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-60343
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-23985
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-23985
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-23985
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-23985
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-23985
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-04757
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-04757
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-04757
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-04757
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-04757
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-44618
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-44618
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-44618
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-44618
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-44618
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-55214
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-55214
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-55214
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-55214
https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20210927-55214
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Законодавчі та регуляторні ініціативи 

 

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 6133 від 05.10.2021 «Про 

внесення змін до Закону України «Про нафту і газ» щодо визначення критичних 

сховищ газу та критичних магістральних трубопроводів транспортування газу». 

Законопроектом пропонується: 

• визначення поняття «критичне сховище» газу та індикатори, за якими такі 

сховища відносяться до критичних; 

• виведення з експлуатації підземних сховищ газу здійснюється у порядку, 

встановленому Кабміном; 

• спорудження, реконструкція і виведення з експлуатації підземних сховищ 

підлягає оцінці впливу на довкілля та експертизі у встановленому законодавстві 

порядку. 

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 6148 від 07.10.2021 «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення 

відповідальності за кримінальні правопорушення проти довкілля». Серед 

іншого, законопроектом пропонуються:  

Правопорушення   Законопроект № 6148 Чинна редакція КК 

Порушення  правил 

екологічної безпеки 

Сфера відповідальності 

звужується, 

відповідальність 

пом’якшується 

Відповідальність передбачено 

лише за діяльність, яка 

підлягає ОВД (потребує ліцензії 

на здійснення операцій у сфері 

поводження з небезпечними 

відходами), і здійснюється без 

такої оцінки/ліцензії і призвела 

до загибелі чи шкоди здоров’ю 

людей.  

 

Від одного до трьох років 

позбавлення або обмеження 

Порушення порядку здійснення 

оцінки впливу на довкілля, правил 

екологічної безпеки під час 

проектування, розміщення, 

будівництва, реконструкції, введення 

в експлуатацію, експлуатації та 

ліквідації підприємств, споруд, 

пересувних засобів та інших об’єктів, 

якщо це спричинило загибель людей, 

екологічне забруднення значних 

територій або інші тяжкі наслідки 

 

 

 

Позбавленням волі на строк від 

п’яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72931
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72951
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волі і права обіймати певні 

посади. 

 

За додаткових обставин 

відповідальність посилюється.  

певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох 

років.  

Невжиття заходів щодо 

ліквідації наслідків 

екологічного забруднення 

Сфера відповідальності 

змінюється. 

Відповідальність 

посилюється. 

 

Виключається зі сфери дії 

опромінення територій, 

додається засмічення землі. 

 

Позбавлення волі на строк до 

п’яти років, з позбавленням 

права займати певні посади 

та здійснювати діяльність до 

трьох років. 

Відповідальність за ухилення або 

непроведення дезактиваційних чи 

відновлювальних заходів стосовно 

забрудненої чи опроміненої 

території, якщо це спричинило 

загибель людей або інші тяжкі 

наслідки.  

 

 

Обмеження або позбавленням 

волі до п’яти років з позбавленням 

права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю до 

трьох років. 

Приховування або 

перекручення відомостей 

про екологічний стан або 

захворюваність населення 

Штрафи збільшуються, а 

відповідальність 

пом’якшується 

 

За приховування, ненадання 

або надання завідомо 

неправдивої інформації  про 

стан довкілля пропонується 

збільшити штрафи до трьох - 

чотирьох тисяч 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, 

сама ж відповідальність 

пом’якшується, наприклад, за 

певних умов за цю діяльність 

більше не передбачається 

позбавлення волі, а тільки її 

обмеження. 

Встановлюється відповідальність за 

приховування відомостей про 

екологічний стан, який пов’язаний із 

забрудненням, а також про стан 

захворюваності населення.  

 

 

 

Карається штрафом від однієї до 

чотирьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або 

позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років, 

або обмеженням волі на строк до 

трьох років, або позбавленням 

волі на той самий строк. 

Забруднення або псування 

земель 

Сфера відповідальності 

розширюється. 

Відповідальність 

посилюється. 

Встановлюється відповідальність за 

засмічення земель речовинами 

шкідливими для здоров’я людей або 

довкілля, внаслідок порушення 
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До сфери дії додається 

засмічення земель та 

заподіяння матеріальної шкоди 

у значному розмірі.  

Пропонується також 

збільшення варіативності 

відповідальності та посилення 

її окремих елементів: 

додаються до покарань 

громадські роботи на строк 

від вісімдесяти до двохсот 

сорока годин, або виправні 

роботами на строк до двох 

років, або арешт на строк до 

шести місяців, або 

обмеження волі на строк до 

п’яти років. 

За додаткових обставин 

відповідальність посилюється. 

спеціальних правил, якщо створило 

небезпеку для життя, здоров’я чи 

довкілля.  

 

 

 

 

 

Караються штрафом від однієї до 

чотирьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або 

позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох 

років. 

 

Забруднення 

атмосферного повітря 

Збільшуються штрафи і 

додається нова стаття 

присвячена відповідальності за 

порушення вимог 

законодавства щодо 

провадження діяльності, 

повʼязаної з озоноруйнівними 

речовинами та фторованими 

парниковими газами. 

 

Вісім - десять тис 

неоподаткованих мінімумів) 

та заміна обмеження волі на 

позбавлення волі строк до 

трьох років. 

 

 

 

 

За порушення вимог 

законодавства щодо 

провадження діяльності, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караються штрафом від однієї 

тисячі восьмисот до трьох тисяч 

шестисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або 

обмеженням волі на строк до 

трьох років, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на 

той самий строк або без такого. 
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повʼязаної з озоноруйнівними 

речовинами та фторованими 

парниковими газами: 

 

штраф від трьохсот до 

шестисот 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян 

або обмеженням волі на 

строк до двох років, або 

позбавленням волі на той 

самий строк. 

За додаткових обставин 

відповідальність посилюється. 

 

Порушення правил 

охорони вод 

Сфера відповідальності 

розширюється. Штрафи 

збільшуються. 

 

Пропонується збільшити 

штрафи від 8 до 10 тисяч 

неоподаткованих мінімумів 

та замість обмеження волі 

ввести позбавлення волі до 

двох років. 

 

 

 

 

Додається забруднення 

внутрішніх морських вод та 

територіального моря України. 

 

Порушення правил охорони вод, 

якщо це спричинило забруднення, 

вод, що спричинило небезпеку для 

життя, здоров’я, довкілля, 

виснаження джерел карається 

штрафом від однієї тисячі до п’яти 

тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або 

позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до п'яти років, 

або обмеженням волі на той самий 

строк. 

 

Забруднення внутрішніх морських 

вод та територіального моря України 

регулюється окремою 243 статтею 

КК. 

 

У Верховній Раді зареєстрований законопроект № 6149 від 07.10.2021 «Про 

внесення змін до Митного тарифу України щодо уніфікації ставок ввізного мита 

на окремі товари». 

Законопроектом пропонується змінити ставки ввізного мита для 92 товарів 

(пропонується збільшити для 51 товарів, зменшити для 41 товарів). Серед іншого 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72952
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пропонується зменшити пільгову ставку ввізного мита для нафтового бітуму з 10% до 

2%. 

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 6160 від 08.10.2021 «Про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» 

(щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості із заробітної плати 

шахтарям та заборгованості за електроенергію вугледобувних підприємств)». 

Станом на 11.10.21 текст законопроекту відсутній. 

Інші події 

 

Кабмін затвердив типову угоду про проведення розвідувальних та видобувних робіт 

на ділянках бурштиноносних надр. Розробка такої угоди є обов’язком Кабміну 

відповідно до статті 971 Земельного кодексу України і мала бути розроблена у 

тримісячний строк після внесення відповідних змін до Земельного кодексу. 

Кабмін оголосив з 7 жовтня повторний конкурс на заняття посади заступника Голови 

Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру. Заявки приймаються до 

20 жовтня 2021 року включно. 

Кабмін погодив проект листа до Організації економічного співробітництва та розвитку 

із запитом щодо приєднання до Рекомендації Ради Організації економічного 

співробітництва та розвитку стосовно керівних принципів Організації економічного 

співробітництва та розвитку стосовно комплексної перевірки конструктивної взаємодії 

із заінтересованими сторонами у видобувному секторі. Текст листа не опублікований. 

Кабмін погодив відчуження деяких основних фондів АТ «Укртранснафта» шляхом 

продажу на конкурентних засадах із застосуванням електронної торгової системи 

ProZorro.Продажі. Перелік основних фондів на продаж не опублікований. 

«Нафтогаз» продовжує акумулювати кошти для проходження опалювального сезону 

2021/2022. За інформацією ЗМІ, Оператор ГТС  виплатить повністю компенсацію 

«Нафтогазу» за втрату контролю над ГТС України в результаті анбандлінгу у розмірі 

48 млрд грн у 2021 році. Оператор ГТС вже перевів перший транш у розмірі 27 млрд 

грн і змушений буде брати кредит для погашення заборгованості перед 

«Нафтогазом». До цього Оператор ГТС мав виплачувати по 9,8 млрд грн щорічно 

протягом 5 років. Також Ощадбанк продовжив «Нафтогазу» знижку за кредитним 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72965
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-ugodi-pro-provedennya-rozviduvalnih-ta-s1038-61021
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-20#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-ogoloshennya-povtornogo-konku-a1198r
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-proektu-lista-uryadu-ukrayini-do-organizaciyi-ekonomichnogo-s1206-61021
https://ncp.gov.ua/wp-content/uploads/2019/06/Kerivni-principi-OECP.pdf
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-pogodzhennya-vidchuzhennya-osnovnih-fondiv-akcionernogo-tovaristva-s1210-61021
https://www.epravda.com.ua/publications/2021/10/4/678382/
https://biz.liga.net/ua/ekonomika/tek/novosti/bolshe-deneg-net-operator-gts-perevel-dochke-naftogaza-27-mlrd-grn-istochniki
https://finbalance.com.ua/news/oshchadbank-znovu-zniziv-na-pivroku-kreditnu-stavku-dlya-naftohazu-z-165-do-12
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договором у частині зменшення процентної ставки за користування кредитними 

коштами з 16,5% до 12% на 183 дні.  

«Нафтогаз» розмитнив природний газ, який отримав ще у 2015 році від російського 

«Газпрому». Це підтверджують дані Державної митної служби, відповідно до яких у 

вересні 2021 року Україна імпортувала газу з Російської Федерації на суму 575 млн 

доларів. Відповідне зарахування платежів «Нафтогазу» за вересень впливає на 

розрахунок середньої митної вартості імпортованого газу в Україну, яка 

використовується для розрахунку ренти для видобутку газу українськими компаніями. 

Хоча середня митна вартість ще не опублікована, експерти прогнозують, що вона 

впаде приблизно з $546 до $344 на тис. м3, а бюджет України недоотримає приблизно 

2,25 млрд грн ренти. 

https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/import-export
https://censor.net/ru/news/3292964/naftogaz_rastamojil_24_mlrd_kub_m_gaza_postavlennye_gazpromom_esche_v_2015_godu_eto_privelo_k_nedopolucheniyu

