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МОНІТОРИНГ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ЗМІН У РЕГУЛЮВАННІ ВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ 

22 серпня – 28 серпня 2022 року 

 

 

 

 

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. 



Електронні аукціони та спецдозволи на користування надрами  

 

Держгеонадра протягом моніторингового періоду опублікувала інформацію про 

анулювання 2 спеціальних дозволів на:  

• видобування природного газу, конденсату, нафти на родовищі Тетянівське в АР 

Крим; 

• геологічне вивчення, у тому числі ДПР підземних мінеральних природних 

столових вод на родовищі Зарічненське у Львівській області. 

Поновлено дію 2 спецдозволів на видобування:  

• піску на ділянці «Комінтерн-2» Олександрівського родовища у Миколаївській 

області; 

• глини, суглинків на Заруднянському родовищі у Рівненській області. 

Держгеонадра опублікувала інформацію про зупинення дії 9 спеціальних дозволів 

на видобування таких корисних копалин: 

• габро на родовищі Буківське 1 у Житомирській області; 

• граніту на родовищах Карапишівське та Симонівське у Київській області; 

• анортозиту на Луковецькому родовищі у Житомирській області; 

• монцоніту, діориту на родовищі Хлистунівське у Черкаській області; 

• граніту, мігматиту на родовищі Староживотівське у Вінницькій області; 

• габронориту на родовищі Писарівське у Житомирській області; 

• діориту, гранодіориту на родовищі Томашгородське 3 у Рівненській області; 

• мінеральних вод ділянці «Водограйна» (свердловина № 5) Жобринського 

родовища у Рівненській області. 

 

Держгеонадра затвердила перелік спецдозволів з нафтогазоносними ділянками надр, 

які планує виставити на електронні аукціони. 

№ 
з/п 

Назва об’єкта 
користування 

Вид 
корисної 
копалини 

Вид користування 
надрами 

Місце розташування 

1. Площа Рибницька  
нафта, газ 
природний, 
конденсат 

геологічне вивчення 
нафтогазоносних надр, 
у т.ч. ДПР, з подальшим 

видобуванням нафти, 
газу (промислова 

розробка родовищ) 

Івано-Франківська 
область,  Коломийський 

район 

https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/nakaz-295-vid-22.08.22-dodatok.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/nakaz-296-vid-22.08.22.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/nakaz-295-vid-22.08.22-dodatok.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/nakaz-295-vid-22.08.22-dodatok.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/nakaz-v-naftohazovyy-auktsion-2022-roku.docx


2. 
Михайло-Борисівська 

площа 

нафта, газ 
природний, 
конденсат 

геологічне вивчення 
нафтогазоносних надр, 
у т.ч. ДПР, з подальшим 

видобуванням нафти, 
газу (промислова 

розробка родовищ) 

Полтавська область, 
Миргородський та 

Полтавський райони 

3. 
Південно-

Свистунківська площа 

нафта, газ 
природний, 
конденсат 

геологічне вивчення 
нафтогазоносних надр, 
у т.ч. ДПР, з подальшим 

видобуванням нафти, 
газу (промислова 

розробка родовищ) 

Полтавська область, 
Миргородський район 

4. 
Площа Північно-
Перещепинська 

нафта, газ 
природний, 
конденсат 

геологічне вивчення, 
нафтогазоносних надр у 
т.ч. ДПР, з подальшим 
видобуванням нафти, 

газу (промислова 
розробка родовищ) 

Дніпропетровська 
область, 

Новомосковський район 

5. Площа Кітван 
нафта, газ 
природний, 
конденсат 

геологічне вивчення 
нафтогазоносних надр, 
у т.ч. ДПР, з подальшим 

видобуванням нафти, 
газу (промислова 

розробка родовищ) 

Івано-Франківська 
область, Івано-
Франківський та 

Калуський райони 

6. 
Бірківсько-Зіньківська 

площа 

нафта, газ 
природний, 

конденсат, газ 
сланцевих товщ, 
газ центрально-

басейнового типу 

геологічне вивчення 
нафтогазоносних надр, 
у т.ч. ДПР, з подальшим 

видобуванням нафти, 
газу (промислова 

розробка родовищ) 

Полтавська область, 
Миргородський район 

7. 
Південно-

Макарцівська площа 
газ природний, 

конденсат 

геологічне вивчення, 
нафтогазоносних надр у 
т.ч. ДПР, з подальшим 
видобуванням нафти, 

газу (промислова 
розробка родовищ) 

Полтавська область, 
Полтавський район 

8. 
Іваниківське 
родовище 

газ природний, 
конденсат 

видобування 
Львівська область, 

Дрогобицький район 

 

 

Законодавчі ініціативи 

 

Зареєстровано проєкт Постанови ВРУ № 7607/П від 26.08.2022 «Про прийняття 

за основу проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо формування та реалізації державної політики сфері захисту критичної 

інфраструктури».  

Проєкт Постанови ВРУ розроблений для прийняття за основу законопроєкту № 7607 

від 28.07.2022 «Про внесення змін до деяких законів України щодо формування та 

реалізації державної політики сфері захисту критичної інфраструктури». В 

законопроєкті пропонується визначити Державну службу спеціального зв’язку та 

захисту інформації України уповноваженим органом у сфері захисту критичної 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40318
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40121


інфраструктури України. Нинішня редакція Закону «Про критичну інфраструктуру» 

передбачає створення окремого уповноваженого органу із захисту критичної 

інфраструктури – Державної служби захисту інфраструктури та забезпечення 

національної системи стійкості України, який повинен слідкувати за рівнем захисту 

об’єктів критичної інфраструктури, проводити перевірки на об’єктах, виносити 

рекомендації до цих об’єктів. До об’єктів критичної інфраструктури, серед іншого, 

відносяться об’єкти видобутку, переробки, транспортування природного газу та нафти. 

Покладення обов’язків уповноваженого органу із захисту критичної інфраструктури на 

Держспецзв’язку несе потенційні ризики стосовно спроможності органу виконувати  

достатньо широкий функціонал, відсутності повноважень, які б дозволяли належно 

координувати діяльність різних ЦОВВ, та компетентного персоналу для виконання 

поставлених задач. Уповноважений орган із захисту критичної інфраструктури 

повинен формувати та реалізувати державну політику у сфері захисту критичної 

інфраструктури, здійснювати управління системою захисту критичної інфраструктури 

та координувати діяльність міністерств та операторів критичної інфраструктури в 

різних галузях. Наразі повноваження Держспецзв’язку є набагато вужчими та 

стосуються переважно захисту інформації та кіберзахисту, а законопроєкт не 

передбачає жодних розширених повноважень та/або організаційних заходів, крім 

формальної передачі функціоналу уповноваженого органу із захисту критичної 

інфраструктури. 

У Верховній Раді 14.08.2022 року зареєстровано урядовий законопроєкт № 7668 

«Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 

України щодо ставок акцизного податку», яким передбачається підняти ставки 

акцизного податку для моторних та інших бензинів, важких дистилятів, інших 

нафтопродуктів, скрапленого газу та пропану/ізобутану до 100 євро за 1000 літрів. 

Раніше, на період воєнного стану акциз для цих видів палива було встановлено на 

нульовому рівні. ПДВ на рівні 7 % залишається без змін. 

У відповідь, у Верховній Раді зареєстровано два альтернативних законопроєкти: 

• законопроєкт № 7668-1 від 29.08.2022 «Про внесення змін до розділу ХХ 

«Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо забезпечення 

стабільності податкового законодавства на період воєнного стану, яким 

пропонується встановити, що зміни до Податкового кодексу, які встановлюють 

особливості правового регулювання на період воєнного стану, не можуть 

набирати чинності раніше ніж через три місяці з дня їх оприлюднення; 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40244
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40291


• законопроєкт № 7668-2 від 29.08.2022 «Про внесення змін до розділу ХХ 

«Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок 

акцизного податку на альтернативне паливо», яким додатково до вже 

існуючих нульових ставок пропонується додати нульову ставку акцизного податку 

для альтернативного моторного палива та встановити для нього ставку ПДВ до 

7% на операції з постачання на митній території України та ввезення на митну 

територію України. 

 

Рішення уряду  

 

Кабмін цього тижня:  

• затвердив перелік із 16 об’єктів нафтогазовидобування в межах 

континентального шельфу України, які є окупованими російською федерацією. 

Затвердження такого переліку вимагається Законом України «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України», який визначає першу дату окупації 19 лютого 

2014 року;  

• виділив 1,409 млрд грн на закупівлю стратегічного запасу матеріальних 

резервів для проходження опалювального сезону; 

• визначив Державну інспекцію ядерного регулювання України уповноваженим 

органом державної влади, відповідальним за організацію роботи з визначення 

проектної загрози для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних 

відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання;  

• припинив дію Угоди між Урядом України і урядом російської федерації про 

науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики та 

Угоди  між Кабінетом Міністрів України та Урядом російської федерації про 

заходи щодо забезпечення паралельної роботи Об’єднаної енергетичної 

системи України і Єдиної енергетичної системи російської федерації. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40323
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-pereliku-obiektiv-naftohazovydobuvannia-v-mezhakh-kontynentalnoho-shelfu-ukrainy-iaki-ie-okupovanymy-rosiiskoiu-federatsiieiu-945-230822
https://t.me/Denys_Smyhal/3365
https://www.kmu.gov.ua/news/pryiniato-postanovu-shchodo-orhanizatsii-roboty-z-vyznachennia-proektnoi-zahrozy-dlia-iadernykh-ustanovok-iadernykh-materialiv-radioaktyvnykh-vidkhodiv-ta-inshykh-dzherel-ionizuiuchoho-vyprominiuvannia-v-ukraini
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-prypynennia-dii-uhody-mizh-uria-a957
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-prypynennia-dii-uhody-mizh-kabinetom-ministriv-ukrainy-ta-uriadom-rosiiskoi-federatsii-pro-zakhody-shchodo-zabezpechennia-paralelnoi-roboty-946-230822

