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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. 

© ГО «Діксі Груп», 2022 р. 
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Електронні аукціони та спецдозволи на користування надрами 

 

Відбулися перші у 2022 році  онлайн-торги на порталі «Прозоро.Продажі».  Цінову 

пропозицію отримали 9 спецдозволів на користування надрами (наразі очікується 

підписання протоколу), а саме: 

• на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі ДПР, на ділянках  

Бродок, Озле, Ольжине у Житомирській області. Загальна стартова ціна лотів 

складала 1 067 464 грн, загальна сума цінових пропозицій складає 6 200 000 

грн;  

• на видобування андезиту на Андріївському родовищі у Закарпатській області у 

розмірі 751 000 грн, при стартовій ціні 607 105 грн; 

• на геологічне вивчення, у тому числі ДПР підземних вод на ділянках «Верке» 

(проєктна свердловина № 1-МВ), Солочинська (проектна свердловина № 1-С) 

у Закарпатській області та на ділянці надр урочище Хмелев Яр, де розташована 

свердловина № 2 у Вінницькій області. Загальна стартова ціна лотів складала 

149 662 грн, загальна сума цінових пропозицій складає 838 000 грн;  

• на геологічне вивчення, у тому числі ДПР кварцового піску на ділянці з проявом 

Клиновий у Харківській області у розмірі 2 510 000 грн, при стартовій ціні 

141 262 грн; 

• на геологічне вивчення піску на ділянці Східно-Вільшанська у Одеській області 

у розмірі 6 200 000 грн, при стартовій ціні 68 868 грн. 

 

Рішення уряду та ЦОВВ 

Уряд погодив додатковий кредитний договір №21 між Ощадбанком та «Нафтогазом». 

Текст договору не опубліковано. 

Кабмін затвердив Правила розроблення робочих проектів землеустрою. Серед 

іншого, правила встановлюють параметри та вимоги до робочих проектів землеустрою 

з рекультивації порушених земель внаслідок видобування корисних копалин, розробки 

родовищ.   

 

https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20211213-12115
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20211213-90531
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20211213-39845
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20211213-39845
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20211213-09244
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20211213-80020
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20211213-13333
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20211213-90321
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20211213-40713
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-diyalnosti-akcionern-a121r
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pravil-rozroblenny-a86
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Старт конкурсу на укладання УРП 

 

01 лютого 2022 року Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про 

розподіл продукції провела засідання щодо оголошення конкурсу на укладання угоди 

про розподіл продукції на ділянці літієвих руд Добра у Кіровоградській області. За 

інформацією ЗМІ, проведення конкурсу ініціювала компанія  Privateer Capital 

Management LP, зареєстрована в місті Остін, штат Техас. За результатами засідання 

Міжвідомча комісія ухвалила рішення про створення робочої групи, яка готуватиме 

технічне завдання та рекомендації щодо конкурсних умов для погодження урядом та 

оголошення конкурсу. 

Сама ж комісія напередодні нового конкурсу зазнала трансформацій. 2 лютого 2022 

року Кабмін прийняв постанову, якою реорганізував Міжвідомчу комісію з організації 

укладення та виконання угод про розподіл продукції та змінив її склад. До Міжвідомчої 

комісії увійшли керівник структурного підрозділу Апарату Ради національної безпеки 

та оборони України та представник Міністерства з питань стратегічних галузей 

промисловості. Також співголовами Міжвідомчої комісії стали Міністр енергетики 

(відповідальний щодо УРП щодо нафтогазоносних ділянок) та Перший віце-премʼєр-

міністр – Міністр економіки (відповідальний щодо УРП щодо усіх інших корисних 

копалин). 

Варто додати, що відповідно до прийнятого Закону № 1974-IX  від 16.12.2021 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у 

видобувних галузях» народні депутати, які включаються до складу Міжвідомчої комісії  

у кількості, що не перевищує третину усього складу комісії, можуть працювати в ній до 

кінця строку своїх повноважень.  

Також уряд ще на початку листопаду схвалив, проте до цього часу не підписав угоду 

про розподіл продукції на Ічнянській ділянці вуглеводнів, а нові зміни формату роботи  

та складу Міжвідомчої комісії можуть затягнути цей процес, адже РНБО та 

Мінстратегпром ще тільки мають делегувати своїх представників, яким потрібно буде 

ознайомитися з роботою комісії та відповідними документами стосовно УРП на 

Ічнянській ділянці.  

https://nadra.info/2022/02/the-interdepartmental-commission-considered-the-first-application-for-the-competition-for-lithium-psa/
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-1-serpnya-2013-r-644-i020222-80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1974-20
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-pidpisannya-ugodi-pro-rozpodil-vuglevodniv-yaki-vidobuvatimutsya-u-mezhah-dilyanki-ichnyanska-t81121

