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Електронні аукціони та спецдозволи на користування надрами 

 

Вуглеводневі ділянки 

АТ «Укргазвидобування» отримало без аукціону спецдозвіл на видобування нафти і 

газу на Топольському родовищі у Харківській області на 20 років. Спецдозвіл видано 

на підставі попереднього проведення компанією геологічного вивчення ділянки та 

підрахунку запасів за власні кошти. 

Через порушення умов надрокористування Держгеонадра зупинила дію спецдозволу 

ТОВ  «АНТАРЕС-9» на геологічне вивчення, у тому числі ДПР нафтогазоносних надр 

на Королівському родовищі у Закарпатській області. 

Також продовжено* термін дії 3 спецдозволів з покладами нафти і газу, зокрема: 

• на 5 років спецдозвіл для АТ «Укргазвидобування» на геологічне вивчення 

нафтогазоносних надр, у тому числі ДПР на Лесківсько-Мягківській площі, в тому 

числі Кленовому та Північно-Кузьмичівському родовищі у Харківській області; 

• на 20 років спецдозвіл для АТ «Укргазвидобування» на видобування нафти і 

газу на Скворцівському родовищі у Харківській області; 

• на 20 спецдозвіл для ПАТ «Укрнафта» видобування нафти і газу на 

Чечвинському родовищі у Івано-Франківській області на 20 років. 

 

Інші корисні копалини 

Також, протягом 22 по 28 листопада 2021 року опубліковано наказ Держгеонадр про 

надання 8 нових спеціальних дозволів на користування надрами: 

• на геологічне вивчення, у тому числі ДПР питних підземних вод на 3 ділянках 

надр у Кіровоградській, Київській та Львівській областях; 

• на геологічне вивчення, у тому числі ДПР технічних підземних вод на 2 ділянках 

надр у Хмельницькій та Харківській областях; 

• на геологічне вивчення 2 ділянок надр з покладами піску у Полтавській та 

Донецькій областях; 

 
* Продовження терміну дії дозволів дозволено пунктом 14 Порядку надання спеціальних дозволів на 
користування надрами, у разі якщо за результатами останньої перевірки не було виявлено порушень 
умов користування надрами. 

https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/nakaz-27-rh-2021-nadannia-vid-19.11.2021-%E2%84%96-887.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/dodatok-do-nakazu-vid-29.11.2021-%E2%84%96-902-2.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/nakaz-27-rh-2021-prodovzhennia-vid-19.11.2021-%E2%84%96-888.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/nakaz-27-rh-2021-prodovzhennia-vid-19.11.2021-%E2%84%96-888.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/nakaz-27-rh-2021-prodovzhennia-vid-19.11.2021-%E2%84%96-888.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/nakaz-27-rh-2021-nadannia-vid-19.11.2021-%E2%84%96-887.doc
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• на видобування піску у Львівській області; 

26 листопада 2021 року відбулися повторні онлайн-торги з продажу спеціального 

дозволу на геологічне вивчення у тому числі ДПР ділянки «ЄВА» (проєктна 

свердловина № 1-ЄТ) з підземними водами. Спецдозвіл отримав цінову пропозицію у 

розмірі 205 тис грн, при стартовій ціні у 8 361 грн. Очікується публікування протоколу. 

Також, Держгеонадра зупинила дію спеціального дозволу на видобування кварцового 

піску на Сихівському родовищі (ділянки №1 та №2) у Львівській області через 

порушення умов надрокористування та анулювала 5 спеціальних дозволів на 

видобування: 

• питних підземних вод у Донецькій області; 

• піску у Миколаївській області; 

• кам’яного вугілля у Донецькій області; 

• торфу у Рівненській області; 

• мінеральних лікувально-столових вод у Луганській області. 

Крім того, Держгеонадра поновила дію спецдозволів на видобування анортозиту на 

Луковецькому родовищі у Житомирській області та граніту на Плисецькому родовищі 

у Київській області, а також продовжила дію спецдозволів на видобування питних 

підземних вод Ізяславського родовища у Хмельницькій області на 20 років та на 

геологічне вивчення, у тому числі ДПР водозабору КП «Миргородводоканал» з 

питними підземними водами у Полтавській області на 5 років. 

 

Законодавчі та регуляторні ініціативи 

 

Зареєстровано законопроект № 6347 від 25.11.2021 «Про внесення змін до статті 

1 Закону України «Про відновлення платоспроможності державних 

вугледобувних підприємств» щодо продовження терміну дії мораторію на 

виконавчі провадження, заходи примусового виконання рішень та порушення 

справ про банкрутство державних вугледобувних підприємств. 

Відповідно до законопроекту до 1 січня 2024 року продовжується заборона щодо 

виконавчих проваджень та примусового виконання рішень стосовно державних 

вугледобувних підприємств. 

https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20211027-32399
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/dodatok-do-nakazu-vid-29.11.2021-%E2%84%96-902-2.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/nakaz-893-vid-22_11_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/nakaz-894-vid-22_11_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/nakaz-895-vid-22_11_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/nakaz-896-vid-22_11_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/nakaz-897-vid-22_11_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/dodatok-do-nakazu-vid-29.11.2021-%E2%84%96-902-2.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/dodatok-do-nakazu-vid-29.11.2021-%E2%84%96-902-2.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/nakaz-27-rh-2021-prodovzhennia-vid-19.11.2021-%E2%84%96-888.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/nakaz-27-rh-2021-prodovzhennia-vid-19.11.2021-%E2%84%96-888.doc
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73270
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Зареєстровано законопроект № 6345 від 24.11.2021 «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо справляння екологічного податку при 

управлінні відходами». 

Законопроект пропонує поступово збільшити ставки екоподатку за розміщення 

окремих видів небезпечних відходів залежно від їх класу небезпеки та рівня 

небезпечності (стаття Податкового кодексу 246.2): 

Клас небезпеки 

відходів 

Рівень небезпечності 

відходів 

Ставка податку у 

чинному 

законодавстві, 

гривень за 1 тонну 

Ставка податку у 

законопроекті № 

6345, гривень за 1 

тонну 

I 
надзвичайно 

небезпечні 
1405,65 4 216,95 

ІІ високонебезпечні 51,2 538 

ІІІ помірно небезпечні 12,84 176 

IV малонебезпечні 5 53 (крім побутових) 

 побутові відходи - 88 

 

малонебезпечні 

нетоксичні відходи 

гірничої 

промисловості 

0,49 3 

 

Запропоновані ставки податку мають застосовуватися поступово: 

• податок для малонебезпечних нетоксичних відходів гірничої промисловості з 1 

липня 2022 становитиме 50% від ставки податку, а повна ставка (100%) почне 

застосовуватися лише з 1 січня 2024 року; 

• податок для І класу небезпеки (надзвичайно небезпечні відходи) з 1 липня 2022 

буде становити 35% від ставки податку, а повна ставка (100%) почне діяти лише 

з 1 січня 2024 року; 

• податок для відходів усіх рівнів небезпечності (окрім І класу) з 1 липня 2022 року 

становитиме 10% від ставок, з 1 січня 2024 року 50% від ставок і з 1 січня 2025 

року збільшуватиметься на 10% на рік. Повні ставки податків (100%) почнуть 

діяти з 1 січня 2029 року.  

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73267
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73267
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Зареєстровано законопроект № 6349 від 25.11.2021 «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо удосконалення процедури проведення 

екологічного аудиту».  

Законопроектом, зокрема, пропонується: 

• додати до об’єктів екологічного аудиту фізичних-осіб підприємців; 

• запровадити обов’язкове проведення екологічного аудиту для об’єктів та видів 

діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля»; 

• доповнити підстави для проведення обов’язкового екологічного аудиту, а саме 

у разі ліквідації або виведення з експлуатації підприємств та припинення 

підприємницької діяльності ФОПу; 

• встановити максимальний термін проведення екологічного аудиту – 1 рік; 

• розповсюдити вимоги про обов’язковий екологічний аудит на об’єкти та види 

діяльності,  що є предметом угод про розподіл продукції. 

 

Інші події 

 

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 24 листопада 2021 р. № 1512-р вніс 

зміни до Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних 

установок (тексту змін не опубліковано) та доручив Міненерго: 

• забезпечити функціонування тимчасової робочої групи Міністерства енергетики 

з розроблення механізму впровадження НПСВ від великих спалювальних 

установок на період його впровадження; 

• у шестимісячний строк розробити проект Порядку обміну обсягами викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 

• протягом трьох місяців розробити проект акта про визначення порядку та 

джерел фінансування природоохоронних заходів, передбачених Національним 

планом скорочення викидів від великих спалювальних установок. 

Держгеонадра відкрила геопросторові дані спеціальних дозволів на користування 

надрами у kmz форматі. Опубліковані дані дозволяють ознайомитися з інформацією 

щодо діючих спеціальних дозволів, зокрема стосовно зупинення чи поновлення його 

дії через додаток Google Планета. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73273
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-nacionalnogo-planu-skorochennya-vikidiv-vid-velikih-spalyuvalnih-ustanovok-ta-t241121
https://www.geo.gov.ua/na-derzhheoportali-onovyly-heoprostorovi-dani-spetsialnykh-dozvoliv/

