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Підготовка даного аналітичного продукту стала можливою завдяки підтримці американського народу, наданій 

через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках проєкту “Прозорість Енергетичного Сектору”, 

який виконує ГО “ДІКСІ ГРУП”. Інформація, викладена в цьому дослідженні, є виключною відповідальністю ГО 

“ДІКСІ ГРУП” і за жодних обставин не може розглядатися як такa, що відображає позицію USAID чи Уряду США. 
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Електронні аукціони та спецдозволи на користування надрами 

 

Протягом моніторингового періоду Держгеонадра опублікувала рішення про надання 

5 спеціальних дозволів на геологічне вивчення піску на ділянках: 

• Гнідин-4 у Київській області; 

• Витачівська у Київській області; 

• Збручанська у Хмельницькій області; 

• Рославська у Київській області; 

• Рудка у Дніпропетровській області. 

Держгеонадра продовжила дію 2 спеціальних дозволів на видобування: 

• нафти і газу на Західно-Козіївському родовищі у Харківській області на 20 років; 

• піску кварцового на родовищі Кардашинське у Херсонській області на 10 років. 

На порталі «Прозоро.Продажі» під час онлайн-торгів цінову пропозицію отримав 1 

спецдозвіл на користування надрами. Зокрема, спецдозвіл на геологічне вивчення і 

ДПР бурштину на ділянці Федорівська-6 отримав цінову пропозицію у розмірі 343 500 

грн, при стартовій ціні 331 500 грн. Очікується публікування протоколу.  

21 січня 2021 року планується повторний онлайн-аукціон з продажу спеціального 

дозволу на геологічне вивчення піску на ділянці Солов’їна у Київській області. 

Стартова ціна лоту – 12 475 грн. 

Законодавчі та регуляторні ініціативи 

 

Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України 

«Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та 

модернізації вітчизняної промисловості»  (реєстр. № 3739 від 24.06.2020). 

Закон зобов’язує державні підприємства та організації закуповувати обладнання у 

виробників, які забезпечують рівень локалізації не менше 10% (із подальшим 

збільшенням до 40%). До переліку обладнання, яке підпадає під дію Закону серед 

інших потрапило устаткування, яке використовується енергетичними та видобувними 

компаніями. Зокрема, до переліку потрапили парові, гідравлічні турбіни, відцентрові 

https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/nakaz-31-rh-2021-nadannia-04.01.2022-%E2%84%96-1.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/nakaz-31-rh-2021-prodovzhennia-04.01.2022-%E2%84%96-2.doc
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20211214-70352
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20211222-68904
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69275
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насоси, підіймачі рідин, газові, роторні та повітряні компресори, турбокомпресори, 

турбіни та мотори. 

Рішення уряду та ЦОВВ 

 

Кабмін призначив Дехтяренка Сергія Стаховича заступником Голови Державної 

служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації. 

Кабмін затвердив Порядок організації та проведення біржових торгів з продажу 

природного газу власного видобутку для задоволення потреб суб’єктів 

господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих 

товарів, що мають істотну соціальну значущість. Порядок регулює, як українські 

видобувні компанії (окрім «Нафтогазу» та його дочірніх компаній) повинні продавати 

газ власного видобутку (у об’ємі 20% від видобутку компанії за попередній місяць) для 

виробників продовольчих товарів, що мають соціальну значущість.  

Для організації торгів Міненерго повинне утворити комітет, у який входитимуть по два 

представники з Міненерго, Мінекономіки, Міністерства аграрної політики та 

продовольства. Головою комітету є Міністр енергетики або його заступник. Комітет 

матиме наступні повноваження: погодження регламенту торгів, моніторинг аукціонів, 

затвердження переліку допущених до торгів покупців, погодження обсягу природного 

газу для кожного покупця. 

Відповідно до Порядку, продавець для кожної окремої заявки на продаж газу повинен 

буде вказувати граничну ціну газу, вище якої не може бути укладено біржову угоду. У 

граничні ціні газу постачальницько-збутова надбавка обмежена максимальним рівнем 

24%.  

Натомість виробники продтоварів для того, аби отримати пільгову ціну на газ повинні 

бути включені до спеціального переліку, який формує Мінагрополітики разом з 

профільними асоціаціями та подати заявку на купівлю газу до комітету, створеного 

Міненерго. 

Міндовкілля затвердило Програму державного моніторингу підземних вод (у частині 

діагностичного моніторингу підземних вод) на 2022 рік. Результати досліджень будуть 

доступні на Інтерактивній карті водозабірних споруд. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-priznachennya-dehtyarenka-s-s-za-a2r
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-organizaciyi-ta-provedennya-birzhovih-torgiv-z-prodazhu-prirodnogo-gazu-t120122
https://minagro.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pereliku-subyektiv-gospodaryuvannya-osnovnim-vidom-diyalnosti-yakih-ye-zokrema-virobnictvo-prodovolchih-tovariv-shcho-mayut-istotnu-socialnu-znachimist
https://www.geo.gov.ua/nabrala-chynnosti-prohrama-monitorynhu-pidzemnykh-vod-na-2022-rik/
https://nadra.gov.ua/nmap/appWater.html
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Держгеонадра опублікували ціни одиниць товарної продукції для визначення 

початкової вартості продажу спеціального дозволу на аукціоні на 1 квартал 2022 року. 

 

https://www.geo.gov.ua/tsiny-odynyts-tovarnoyi-produktsiyi-na-1-kvartal-2022-roku/

