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Моніторинг дозвільної діяльності та змін
у регулюванні видобувної галузі

Електронні аукціони та спецдозволи на користування надрами (дані з 24 лютого
по 1 червня 2022 року)

Із запровадженням воєнного стану 24 лютого 2022 року Держгеонадра призупинила
продаж нових спеціальних дозволів на користування надрами та проводила лише
повторні аукціони для спецдозволів, які не знайшли свого покупця на попередніх торгах.
Наприкінці квітня та у травні 2022 року на порталі «Прозоро.Продажі» відбулися онлайн
торги з продажу спеціальних дозволів, під час яких цінову пропозицію отримали 8
спецдозволів на користування надрами, а саме:
•

на геологічне вивчення піску на ділянці Левадівська у Одеській області у розмірі
2 002 000 грн, при стартовій ціні 6 092 грн (лот виставляється на торги всьоме,
усі попередні аукціони характеризувалися надзвичайно високими ставками та
відмовою надрокористувачів від підписання протоколу торгів; цей раунд торгів
знаходиться на етапі оплати потенційним переможцем);

•

на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі ДПР на ділянці
Федорівська-8 у Рівненській області у розмірі 361 500 грн, при стартовій ціні
334 900 грн;

•

на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі ДПР на ділянці
Федорівська-7 у Рівненській області у розмірі 349 700 грн, при стартовій ціні
323 000 грн;

•

на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі ДПР на ділянці
Федорівська-5 у Рівненській області у розмірі 347 580 грн, при стартовій ціні
335 580 грн;

•

на геологічне вивчення, у тому числі ДПР, підземних мінеральних природних
столових вод на ділянці надр у м. Бережани (свердловина № 1) у розмірі 260 000
грн, при стартовій ціні 247 787 грн;

•

на геологічне вивчення, у тому числі ДПР, граніту, мігматиту на ділянці Янівська
у Вінницькій області у розмірі 41 200 грн, при стартовій ціні 147 112 грн;

•

на геологічне вивчення, у тому числі ДПР, граніту, мігматиту на ділянці Згарівська
у Вінницькій області у розмірі 206 000 грн, при стартовій ціні 82 918 грн;

•

геологічне вивчення, у тому числі ДПР, родовищ мідних руд на ділянці
«Рудоносне поле Заліси-Шменьки» у Волинській області у розмірі 18 000 005 грн,
при стартовій ціні 42 567 грн (ділянка виставляється на торги увосьме, всі
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попередні 7 аукціонів відзначалися надвисокими ставками - від 20 до 120 млн грн
- та відмовами потенційних надрокористувачів від підписання протоколу
проведення торгів; цей раунд торгів уже знаходиться на етапі підписання
договору).
Загалом, сума цінових пропозицій склала 21 567 985 грн.

Разом з тим, Держгеонадра оголосила відновлення регулярних онлайн аукціонів для
спецдозволів на користування надрами. Зокрема, заплановано ІІІ аукціон 15 липня 2022
року, на якому пропонується 10 спеціальних дозволів на геологічне вивчення та
видобування підземних вод та підземних мінеральних столових вод.
З 24 лютого Держгеонадра анулювала 3 спеціальних дозволи на видобування:
•

кам’яного вугілля на ділянці шахти, виділеної у межах ділянки Селезнівська
Південна № 4 (шахта «Новоселівська») у Луганській області;

•

кам’яного вугілля на полі шахти «Христофорівська № 1» у межах закритої шахти
«Христофорівська» у Луганській області;

•

каоліну первинного на ділянці Глубочок Полонського родовища у Хмельницькій
області.

Окрім цього, з 24 лютого поновлено дію 13 спеціальних дозволів на видобування:
•

пісковику у Івано-Франківській та Вінницькій області;

•

піску кварцового у Львівській області;

•

суглинку у Полтавській області;

•

мінеральних лікувально-столових вод у Закарпатській області;

•

питних підземних вод у Черкаській області;

•

технічних підземних вод у Хмельницькій області;

•

каоліну первинного у Хмельницькій області;

•

вапняку у Вінницькій області;

•

питних та технічних підземних вод у Харківській області;

•

піску у Львівській області;

•

граніту на родовищах Синявське та Богуславське (ділянка Дешки) у Київській
області.
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Законодавчі ініціативи
Верховна Рада прийняла Закон № 2261-IX «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо особливостей визначення рентної плати за видобування
газу природного на період дії воєнного, надзвичайного стану».
Законом запроваджено виплату рентної плати за реалізований газ замість видобутого
на час дії воєнного стану. Надрокористувачі повинні вести облік видобутого та
реалізованого газу окремо та зобов’язані сплатити різницю протягом трьох місяців після
завершення воєнного стану.
Докладніше про зміни у регуляторній та податковій сферах після 24 лютого можна буде
дізнатися із «Перехідної книги» реформ видобувного сектору, яка готується експертами
DiXi Group та буде опублікована найближчим часом.
Інші події
Призначений Верховною Радою 14 квітня Міністр захисту довкілля та природних
ресурсів Руслан Стрілець провів нараду з головою Держгеонадр та визначив
стратегічні завдання Держгеонадр щодо роботи сфери надрокористування в
умовах воєнного стану, серед яких:
•

розробка дерегуляційних змін до законодавства, які мають прискорити процедури
надання, продовження дії спецдозволів, розрахунку їх вартості та посилити
контроль з боку держави, враховуючи укази Президента до рішень РНБОУ
стосовно контролю над надрами;

•

підготовка пропозицій щодо внесення змін до Кодексу України про надра у частині
визначення алгоритму дій при визначенні розміру відшкодування збитків,
заподіяних державі внаслідок самовільного використання надр та військової
агресії рф проти України;

•

прискорення цифровізації сфери

надрокористування,

зокрема

створення

інтерактивної мапи корисних копалин, що використовують у будівельній індустрії,
задля задоволення попиту секторів економіки при відбудові країни;
•

створення інформаційної платформи «Електронний кабінет надрокористувача»
та прискорення його інтеграції з єдиною екологічною платформою «ЕкоСистема».
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Кабмін затвердив розпорядження № 332-р від 29 квітня 2022 р. «Про визначення
уповноваженої особи на здійснення всіх дій з вуглеводнями у разі відбору належної
державі Україна частки у прибуткових вуглеводнях в натуральній формі в рамках
виконання укладених угод про розподіл вуглеводнів». У розпорядженні визначено
дочірню компанію «Газ України» АТ «НАК Нафтогаз України» уповноваженою
розпоряджуватися прибутковими вуглеводнями, отримані від частки України в рамках
УРП. Також, голова Держгеонадр Роман Опімах заявив, що після повномасштабного
вторгнення рф, 11 з 12 угод про розподіл продукції перебувають у режимі форс-мажору
та призупинили дію. Працює лише одна угода на ділянці Угнівська у Львівській області.
1 червня 2022 року під час українсько-польських міжурядових консультацій підписано
Меморандум про співробітництво між Міністерством захисту довкілля та природних
ресурсів України та Міністерством клімату і навколишнього середовища Польщі. За
словами голови Держгеонадр Романа Опімаха, планується обмін досвідом щодо
управління надрами з польськими державними органами та робота над збільшенням
інвестицій у видобуток корисних копалин, що мають стратегічне значення для розвитку
економіки та посилення обороноздатності.
Кабмін ввів режим ПСО для «Нафтогаз Трейдинг» в частині постачання природного газу
для виробників теплової енергії,

у тому числі для об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків, житлово-будівельних (житлових) кооперативів, управителів
багатоквартирних будинків в обсягах, необхідних для надання послуг з гарячого
водопостачання, за ціною 7 420 гривень. Режим покладання спеціальних обов’язків діє
з 1 червня 2022 року по 31 липня 2022 року.

Кадрові питання

Кабінет Міністрів України прийняв наступні кадрові рішення:
•

призначив Колісника М. О. заступником Міністра енергетики України;

•

призначив Гречаника Р. М. першим заступником та Федоренка Є. О., Крамаренко
О. В., заступниками Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України,
звільнивши із цих посад відповідно Ставчук І. І., Шахматенка Р. С., Хорєва М. Ю.

•

призначив Паюка С. О. головою Державної комісії України по запасах корисних
копалин, звільнивши з цієї посади Рудька Г. І.
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