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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. 



Електронні аукціони з продажу спеціальних дозволів на користування надрами  

 

6 вересня 2022 року планується IV аукціон з продажу спеціальних дозволів на 

користування надрами на якому виставлено 13 лотів. 

№ 

з/п 

 
Назва об’єкта 

користування 

 

Вид 
корисної 
копалини 

Вид користування 
надрами 

Місце 
розташування 

Початкова 
вартість 
лота, грн 

1. 

Новоселицьке 

родовище (Західна 

і  

Східна ділянки)  

вапняк видобування 
Чернівецька 

область 
1 438 
765,52 

2. 
Тростянецьке 

родовище  
граніт видобування 

Хмельницька 

область 
4 148 
875,14 

3. Ділянка Сірет  
глина 

легкоплавка 

геологічне 
вивчення, 
у т.ч. ДПР 

Чернівецька 
область 

106 760 

4. Ділянка Велес  пісок 
геологічне 

вивчення 

Черкаська 
область, 

93 500 

5. 

Ділянка  

Червонослобідська  

(площі № 1, 2, 3, 4)  

торф 
геологічне 
вивчення, 
у т.ч. ДПР 

Київська 
область 

193 800 

6. 

Ділянка №1  

Бертниківського 
родовища  

суглинок, 
глина, 
вапняк 

видобування 

Тернопільська 
область 

 

43 617 
035,28 

7. 
Броварське 
родовище  

пісок видобування 
Київська 
область 

199 266,67 

8. Ділянка Цеглівка  
пісок 

кварцовий 

геологічне 
вивчення, 
у т.ч. ДПР 

Закарпатська 

область 
5 472 
246,78 

9. Зняцівська ділянка  глина 
геологічне 
вивчення, 
у т.ч. ДПР 

Закарпатська 

область 
812 775,60 

10. Квасівська ділянка  
каолін 

первинний 

геологічне 
вивчення, 
у т.ч. ДПР 

Закарпатська 

область 186 660 

11. Оноцьке родовище  
глина 

легкоплавка 
видобування 

Закарпатська 

область 
1 253 252 

12. 

Чабанівська 
ділянка  

Чабанівського 
родовища  

глина 
легкоплавка 

видобування 
Закарпатська 

область 746 928 

13. 
Нижньокоропецьке 

родовище  
глина видобування 

Закарпатська 

область 
2 927 
028,72 
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Законодавчі ініціативи 

 

Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2022 рік» (колишній реєстраційний номер 7681 від 

17.08.2022). 

Законом збільшено видатки Державного бюджету України на 12,7 млрд грн (з 2,633 

трлн грн до 2,646 трлн грн). На таку ж суму збільшено граничний обсяг дефіциту 

бюджету, який тепер становить 1,106 трлн грн. 

Законом передбачається створення нової бюджетної програми для Міненерго 

«Придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022-2023 

років» у сумі 12,700 млрд грн за рахунок державних зовнішніх запозичень на відповідну 

суму. У ЗМІ повідомляється, що зовнішні запозичення для цієї бюджетної програми 

відбуватимуться за рахунок кредиту Канади. 

Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроєкт № 7668-д від 

29.08.2022 «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» 

Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії 

правового режиму воєнного, надзвичайного стану».  

Законопроєкт є компромісним варіантом у дискусії між урядом та народними 

депутатами стосовно встановлення акцизів на пальне та результатом об’єднання 

законопроєктів № 7668, 7668-1, 7668-2, 7668-3. Зокрема компромісна редакція 

законопроєкту передбачає:  

• 52 євро/1000 літрів для скрапленого газу, бутану, ізобутану (наразі ставка 

становить 0 євро/100 літрів, уряд пропонував встановити 100 євро/1000 літрів); 

• 100 євро/1000 літрів для бензинів моторних, важких дистилятів та інших 

нафтопродуктів (наразі ставка становить 0 євро/100 літрів, уряд пропонував 100 

євро/1000 літрів) ; 

• 100 євро/1000 літрів для палива моторного альтернативного (наразі ставка 

становить 162 євро/1000 літрів); 

• для альтернативного моторного палива ставка ПДВ встановлюється на рівні 

7%. 
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У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт № 7712 від 29.08.2022 

«Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про управління об'єктами 

державної власності». 

Законопроєктом передбачається, щоб державні господарські товариства енергетичної 

галузі у своїй звітності не зараховували до чистого прибутку компанії: 

• цільові кошти, що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання 

інвестиційних проектів; 

• кредитні кошти, що запозичені для фінансування капітальних вкладень на 

будівництво (реконструкцію, модернізацію).  

Нагадаємо, що відповідно до законодавства, державні енергетичні компанії сплачують 

дивіденди до бюджету України зі свого чистого прибутку.  

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт № 7720 від 01.09.2022 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо 

забезпечення адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії 

воєнного стану». 

Законопроєктом передбачається низка змін до Податкового кодексу, серед яких, 

зокрема, право перебувати на спрощеній системі оподаткування платникам податків, 

які здійснюють видобування підземних та поверхневих вод та надають послуги 

централізованого водопостачання та водовідведення або виключно для задоволення 

власних виробничих, питних потреб і санітарногігієнічних потреб. 

 

Рішення уряду та інші події 

 

Кабмін цього тижня:  

• утворив Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної 

політики. Завданнями робочої групи є підготовка пропозицій застосування, 

скасування та внесення змін до санкцій та моніторингу ефективності їх 

реалізації. 

• вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для реструктуризації вугільної галузі, дозволивши фінансувати з 

бюджетної програми «Реструктуризація вугільної галузі» оплату послуг з 

розроблення техніко-економічного обґрунтування недоцільності добудови 

шахти № 10 «Нововолинська» державного підприємства «Волиньвугілля». 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40334
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40331
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennia-mizhvidomchoi-robochoi-hrupy-z-pytan-realizatsii-derzhavnoi-sanktsiinoi-t300822
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АТ «Укргазвидобування» повідомляє про запуск нової високодебітної свердловини на 

одному з виснажених родовищ Львівщини, яка дає 115 тис м3 природного газу на добу. 

Проєктування та спорудження свердловини відбувалося компанією Expert Petroleum, 

яка є партнером «Укргазвидобування» в межах проєкту PEC (production enhancement 

contract). 

НАК «Нафтогаз» повідомив про успішні переговори стосовно відтермінування виплат 

на 2 роки за єврооблігаціями, термін погашення яких настає у липні 2024-го року (77% 

інвесторів проголосували «за»). Натомість держателі облігацій, термін погашення яких 

настає у листопаді 2026 року, не підтримали пропозицію «Нафтогазу» щодо змін до 

умов боргових зобов’язань компанії. 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України опублікувало до 

обговорення та надання пропозицій проєкт Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Законопроєкт передбачає зміни до 

процедури громадського обговорення звітів ОВД, доступу громадськості до Єдиного 

реєстру ОВД тощо. Окрім цього, у проєкті Закону пропонується визначити перелік 

підстав  для надання відмови у видачі висновку ОВД, а також для надання висновку 

щодо недопустимості планованої діяльності. Зауваження та пропозиції до 

законопроєкту приймаються до 26 вересня 2022 року. 

https://ugv.com.ua/uk/page/nova-visokodebitna-sverdlovina-zapracuvala-na-lvivsini-v-mezah-res-proektu
https://t.me/NaftogazUA/887
https://mepr.gov.ua/news/39614.html

