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Електронні аукціони та спецдозволи на користування надрами 

 

З 25 жовтня по 31 жовтня 2021 року Держгеонадра зупинила дію 2 спеціальних 

дозволів на користування надрами через порушення умов надрокористування. 

Зокрема, зупинено дію спецдозволів на видобування питних підземних вод у 

Харківській області та видобування бурштину у Житомирській області. 

Відповідно до судових рішень Держгеонадра анулювала дію 27 спеціальних дозволів 

на користування надрами: 

• 18 спецдозволів на видобуток кам’яного вугілля у Луганській (16 спецдозволів) 

та Донецькій областях (2 спецдозволи) 

• видобування глини на Кузьминецькому родовищі у Київській області; 

• видобування глини та суглинків на Довжиківському родовищі у Харківській 

області; 

• видобування питних підземних вод на Луганському родовищі у Луганській 

області та Благодатненському родовищі у Одеській області; 

• геологічне вивчення, у тому числі ДПР піску та піщано-гравійної суміші на 

Рівненській ділянці Вінницької області та на ділянці № 2 Боровеньківського 

родовища у Луганській області; 

• видобування базальту на Північно-Східній ділянці  Комишуваського родовища у 

Донецькій області; 

• видобування габро, габро-анортозитів на Владиславівському родовищі у 

Житомирській області; 

• видобування вапняку на Коноплянівському  родовищі Луганської області. 

На електронних торгах у системі Прозоро.Продажі обрано переможців для двох 

спецдозволів  на геологічне вивчення, у тому числі ДПР бурштиноносних надр у 

Рівненській області (Гальбин-26, Гальбин-27). Ділянки Гальбин-26 та Гальбин-27 при 

стартових цінах 337 280 грн та  325 040 грн отримали цінові пропозиції по 1 000 000 

грн кожна.  

Протягом наступного тижня плануються наступні електронні торги для таких 

спецдозволів: 

https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/nakaz-811-vid-27_10_21-dodatok.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/nakaz-811-vid-27_10_21-dodatok.doc
https://www.geo.gov.ua/diyalnist/nakazy/
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/nakaz-811-vid-27_10_21-dodatok.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/nakaz-811-vid-27_10_21-dodatok.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/nakaz-788-vid-27_10_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/nakaz-788-vid-27_10_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/nakaz-789-vid-27_10_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/nakaz-806-vid-27_10_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/nakaz-794-vid-27_10_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/nakaz-795-vid-27_10_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/nakaz-805-vid-27_10_21.doc
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210929-03399
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210929-26932
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• 3 листопада 2021 року плануються повторні торги на право видобування граніту, 

чарнокіту, мігматиту на Центральній частини ділянки Центральна Чаусівського 

родовища у Миколаївській. Стартова ціна лоту складає 17 162 608 грн; 

• 5 листопада плануються повторні торги на право геологічного вивчення, у тому 

числі ДПР на ділянці Бродівська (площі № 1 та № 2) з покладами глини у 

Житомирській області. Стартова ціна лоту складає 56 147 грн. 

Законодавчі та регуляторні ініціативи 

 

Опубліковано текст законопроекту № 6217 від 23.10.2021 «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо запровадження зниженого розміру ставки 

податку на додану вартість на енергоносії та пов’язані з ними послуги». 

Законопроектом пропонується встановити податок на додану вартість на рівні 5% для: 

• постачання, зберігання, транспортування та розподілу природного газу; 

• виробництва, розподілу та постачання електричної енергії;  

• виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, надання послуг 

з опалення; 

• централізованого питного водопостачання та централізованого 

водовідведення. 

У Верховній Раді зареєстровано проект Постанови ВРУ № 6216 від 23.10.2021 

«Про невідкладні заходи з подолання кризової ситуації рівня надзвичайної, що 

склалась внаслідок зростання цін на енергоносії». Серед іншого, постановою 

доручається: 

Кабміну: 

• затвердити та оприлюднити реальний енергобаланс країни (виробництво, 

споживання електроенергії, природного газу та інших енергоресурсів); 

• створити в Держбюджеті цільовий фонд для компенсацій цін природного газу 

для промисловості на час кризової ситуації; 

• впровадити довгострокові зовнішньоекономічні договори купівлі-продажу 

постачання природного газу з європейських країн та країн Середньої Азії; 

• розробити план стрімкого збільшення видобутку газу для АТ 

«Укргазвидобування»; 

https://prozorro.sale/auction/SUD001-UA-20211021-23976
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20211004-85518
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73065
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73064
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• впровадити компенсації та підтримки споживачів з малим обсягом 

енергоспоживання, а також заборони відключення від мереж; 

• тимчасово заборонити експорт природного газу з України; 

• передати природний газ із підземних газосховищ, який належить АТ «Нафтогаз» 

на подолання кризових явищ в країні; 

• повернути режим ПСО для АТ «Нафтогаз»; 

• встановити максимальний місячний розмір заробітної плати та винагороди для 

керівників, членів виконавчих органів, членів наглядової ради у розмірі 47230 

грн до кінця кризового періоду з цінами на енергоносії; 

• провести переговори з приватними власниками природного газу, який 

зберігається у сховищах з метою оптової купівлі за договірною ціною для потреб 

держави. 

НКРЕКП: 

• скасувати порядок нарахування оплати за розподіл природного газу для 

побутових споживачів на основі замовленої річної потужності, впровадивши 

оплату за фактичне споживання; 

• переглянути тарифи на розподіл природного газу, з урахуванням нових цін на 

природних газ для виробничих потреб. 

Проект Постанови також містить завдання для ВРУ доручити Рахунковій палаті 

провести фінансовий аудит АТ «НАК «Нафтогаз України» за 2020-2021 роки. 

Верховній Раді також доручається невідкладно розглянути законопроекти, що 

стосуються житлових субсидій для домогосподарств, зниження ставки ПДВ на 

енергоносії, передачі природного газу власного видобутку для потреб побутових 

споживачів, правил публічних закупівель. 

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 6232 від 28.10.2021 «Про 

реформування вугільної галузі».  

Законопроектом пропонується списання заборгованості з державних вугледобувних 

підприємств зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, обов’язкових платежів до Пенсійного фонду, страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку, 

захворювання, безробіття.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73086
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У Верховній Раді зареєстровано законопроекти № 6227 від 27.10.2021 «Про 

внесення змін до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-

сировинної бази України на період до 2030 року» та № 6228 від 27.10.2021 «Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення розвитку 

мінерально-сировинної бази України». Ці законопроекти були схвалені Кабміном 

20 жовтня 2021 року. 

Законопроектами пропонується: 

• визначити новий розподіл видів мінеральної сировини за промислово-

економічним значенням; 

• додати новий Розділ «Шляхи і способи розв'язання проблеми»; 

• уточнити та розширити інформацію щодо запасів та кількості родовищ за 

різними корисними копалинами (природний газ, нафта, конденсат, нетрадиційні 

вуглеводні, кам’яне вугілля, буре вугілля, торф, металічні корисні копалини, у 

т.ч. рідкісні та рідкоземельні метали, благородні метали, неметалічні корисні 

копалини тощо); 

• створити Державний фонд розвитку мінерально-сировинної бази України у 

складі спеціального фонду Державного бюджету України, який буде 

фінансувати державну розробку родовищ.  

Законопроекти розроблені в рамках імплементації рішення РНБО від 16 липня 2021 

року стосовно стимулювання пошуку, видобутку та збагачення корисних копалин, що 

мають стратегічне значення для економіки та обороноздатності (детальніше читайте 

у випуску НадраMonitor за 11-24 жовтня 2021 року) 

У Верховній Раді зареєстровано проект Постанови ВРУ 5723/П від 26.10.2021 

«Про прийняття за основу проекту Закону України про Загальнодержавну 

цільову соціальну програму "Питна вода України" на 2022 - 2026 роки». 

Програмою передбачається модернізація систем видобутку, очищення, постачання 

питної води та водовідведення на території всієї Україні на загальну суму 28,5 млрд 

грн. 

  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73079
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73080
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-11_24_dixigroup_extractives_monitoring-1-1.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73075
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72415


Моніторинг дозвільної діяльності та змін  
у регулюванні видобувної галузі 

6 

 

Інші події 

 

АТ «НАК «Нафтогаз України» опублікував проміжну фінансову звітність (не 

перевірену аудитором) за перше півріччя 2021 року. Відповідно до звіту компанія: 

• за перше півріччя 2021 року понесла  1,65 млрд грн збитків; 

• за І квартал 2021 року понесла 10,2 млрд грн збитків (3,2 млрд грн прибутку 

за той самий період у 2020 році); 

• за ІІ квартал 2021 року отримала прибуток у розмірі 8,5 млрд грн (за той 

самий період у  2020 році - збиток у розмірі 14,7 млрд грн). 

Кабмін прийняв такі кадрові рішення: 

• звільнено Ткача Сергія Олександровича з посади заступника Голови Державної 

інспекції енергетичного нагляду України, на його місце призначено Замулка 

Анатолія Ігоровича; 

• звільнено Владімірова Євгена Олександровича з посади заступника Міністра 

енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 

цифровізації; 

• призначено Богдановича Андрія Яковича заступником Голови Державної 

екологічної інспекції України з питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації; 

• оголошено повторні конкурси на зайняття посади заступника Голови 

Державного агентства водних ресурсів та Голови Державної служби з питань 

геодезії, картографії та кадастру. Заявки приймаються до 10 листопада 2021 

року. 

Держгеонадра проводять оновлення і наповнення даних Реєстру нафтогазових 

свердловин на виконання рішення РНБО «Щодо стану справ у сфері 

надрокористування» від 19.03.2021, уведеного в дію Указом Президента України від 

25.03.2021 № 122. Надрокористувачам потрібно до 01.12.2021 подати до ДНВП 

«Геоінформ України» актуальні, заповнені в установленому порядку паспорти 

параметричних, пошукових, розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових 

свердловин.  

https://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naftogaz-6m2021fs-Consolidated_UKR_for-publication.pdf
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zvilnennya-tkacha-s-o-z-posadi-za-a1314r
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-priznachennya-zamulka-i-zastupnikom-golovi-derzhavnoyi-inspekciyi-energetichnogo-naglyadu-ukrayini-i281021-1321
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zvilnennya-vladimirova-ye-o-z-posadi-s1313-281021
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-priznachennya-bogdanovicha-ya-zastupnikom-golovi-derzhavnoyi-ekologichnoyi-inspekciyi-ukrayini-z-pitan-cifrovogo-rozvitku-cifrovih-transformacij-i-cifrovizaciyi-i281021-1323
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-ogoloshennya-povtornogo-konkursu-na-zajnyattya-posadi-zastupnika-golovi-derzhavnogo-agentstva-vodnih-resursiv-1333r-281021
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-ogoloshennya-povtornogo-konkursu-na-zajnyattya-posadi-golovi-derzhavnoyi-sluzhbi-z-pitan-geodeziyi-kartografiyi-ta-kadastru-1334r-281021
https://www.facebook.com/geonadra.gov.ua/posts/4828877757131263
https://www.president.gov.ua/documents/1222021-37669
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21 жовтня 2021 року сьома Нарада Сторін Орхуської Конвенції про доступ до 

інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя 

з питань, що стосуються довкілля  прийняла рішення по справі щодо України 

ACCC/C/2014/118. Нарада Сторін встановила, що тексти угод про розподіл продукції 

(УРП) є екологічною інформацією та держава має надавати громадськості доступ до 

них та залучати її у подальшому до розробки проектів УРП або їх перегляду. Також, 

Нарада Сторін Орхуської конвенції встановила, що Україна порушила конвенцію. 

Більше про це читайте у коментарі експертів НадраMonitor. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015
https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2014.118_ukraine
https://dixigroup.org/comment/rozkrittya-vidobuvnih-kontraktiv-vazhlive-dlya-dotrimannya-ukra%d1%97noyu-mizhnarodnih-prirodoohoronnih-konvenczij/

