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Спецдозволи на користування надрами  

Держгеонадра опублікувала інформацію про анулювання 5 спецдозволів на 

видобування:  

• кам’яного вугілля в технічних межах шахти «Надія» (шахто-ділянки № 1/2, 

ділянка Міуська № 1-2, 2 спецдозволи) та в технічних межах шахтоділянки № 

2/2 (1 спецдозвіл); 

• кам’яного вугілля у Луганській області (ділянки шахти в межах ділянки 

Селезнівська № 1, 2, поле шахти «Партизанська»). 

Держгеонадра зупинила дію 7 спецдозволів на видобування: 

• габро у Житомирській області; 

• каоліну первинного у Вінницькій області; 

• габро-лабрадориту у Житомирській області; 

• питних підземних вод у Дніпропетровській та Сумській областях; 

• граніту у Київській області; 

• суглинку, глини у Волинській області. 

Опубліковано інформацію про поновлення дії 5 спецдозволів на видобування: 

• граніту у Житомирській області; 

• суглинку у Вінницькій та Волинській області; 

• вапняку, пісковику у Тернопільській області; 

• кам’яного вугілля у Львівській області. 

Держгеонадра анонсувала VI аукціон з продажу спецдозволів на користування 

надрами, на який виставлено 17 лотів: 

№ 

з/п 

 
Назва об’єкта 

користування 
 

Вид 
корисної 
копалини 

Вид 
користування 

надрами 

Місце 
розташування 

Початкова 
вартість лота, 

грн 

1. 
Петрівсько-Роменське 

родовище  
суглинок видобування 

Полтавська 
область 

164 313,59 

2. Ділянка Бруслинівська  граніт 
геологічне 

вивчення,  у 
т.ч. ДПР 

Вінницька 
область 149 175 

3. Ділянка Пеньківська  граніт 
геологічне 

вивчення,  у 
т.ч. ДПР 

Вінницька 
область 136 425 

4. Писарівське родовище  граніт видобування 
Вінницька 
область 

706 631,57 

5. Нанківське родовище  глина видобування 
Закарпатська 

область 
823 113,20 

6. 
Великопаладське 

родовище, ділянка №2  
сировина 
піщано-

видобування 
Закарпатська 

область 99 729,28 

https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/09/nakaz-325-vid-29.09.2022.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/09/nakaz-327-vid-29.09.2022.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/09/nakaz-327-vid-29.09.2022.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/09/nakaz-326-vid-29.09.2022.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/09/nakaz-328-vid-29.09.2022.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/09/nakaz-330-vid-29.09.2022.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/09/nakaz-335-vid-29.09.2022-dodatok.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/09/nakaz-335-vid-29.09.2022-dodatok.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/09/nakaz-336-vid-29.09.2022-dodatok.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/09/nakaz-336-vid-29.09.2022-dodatok.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/09/nakaz-336-vid-29.09.2022-dodatok.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/09/nakaz-336-vid-29.09.2022-dodatok.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/09/nakaz-331-vid-29.09.2022.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/09/nakaz-332-vid-29.09.2022.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/09/nakaz-333-vid-29.09.2022.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/09/nakaz-335-vid-29.09.2022-dodatok.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/09/nakaz-335-vid-29.09.2022-dodatok.doc
https://www.geo.gov.ua/derzhheonadra-oholosyly-shosti-auktsiony-v-2022-rotsi/
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-76067
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-76067
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-76067
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-76067
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-76067
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-76067
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-87682
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-87682
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-87682
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-87682
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-39642
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-39642
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-39642
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-39642
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-36209
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-36209
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-36209
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-36209
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-36991
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-36991
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-36991
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-36991
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-87733
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-87733
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-87733
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-87733
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-87733
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-87733
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-87733


гравійна, 
глина, пісок 

7. Родовище Мар'янівське  граніт видобування 
Вінницька 
область 

485 663,17 

8. 
Родовище 

Новомихайлівське  
граніт видобування 

Житомирська 
область 

4 210 378,87 

9. Переволоцьке родовище  пісковик видобування 
Тернопільська 

область 460 152 

10. Тахтайське родовище  
граніт, 

мігматит 
видобування 

Полтавська 
область 

1 310 362,59 

11. Шадурське родовище  габро видобування 
Житомирська 

область 
5 731 676,29 

12. Підгірна ділянка  
пісок 

кварцовий 

геологічне 
вивчення,  у 

т.ч. ДПР 
Київська область 1 922 700 

13. Ділянка Мочулянка-1  граніт 
геологічне 

вивчення,  у 
т.ч. ДПР 

Рівненська 
область 224 145 

14. 
Краснопільське  

(Михайлівське) родовище  

глина, 
суглинок, 

глина 
легкоплавка, 

глина 

видобування Сумська область 13 798 900,64 

15. Ватажкова ділянка  пісок 
геологічне 
вивчення 

Полтавська 
область 

62 679 

16. Доманинська ділянка  

сировина     
піщано-
гравійна 

геологічне 
вивчення,  у 

т.ч. ДПР 

Закарпатська 
область 

124 950 

17. 

Ділянка надр  у м. 
Вінниця, де  

розташована проектна 
свердловина №12-пр  

підземні води 
геологічне 

вивчення,  у 
т.ч. ДПР 

Вінницька 
область 

 

5 847 660 

 

Законодавчі ініціативи 

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Постанови ВРУ № 8058/П від 

29.09.2022 «Про прийняття за основу проєкту Закону України «Про прискорений 

перегляд інструментів державного регулювання господарської діяльності».  

Проєкт Постанови ВРУ розроблений для прийняття за основу законопроєкту № 8058 

від 19.09.2022 «Про прискорений перегляд інструментів державного регулювання 

господарської діяльності» який передбачає з 1 січня 2023 року встановити подвійну 

вимогу до чинності інструментів державного регулювання господарської діяльності: 

• інструменти державного регулювання повинні будуть визначені законами 

України та 

• включені до постанови Кабміну, якою буде затверджений виключний перелік 

інструментів.  

Інструменти державного регулювання, які не будуть включені до згаданої постанови 

уряду, будуть вважатися недійсними. Для прискореного перегляду інструментів 

https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-98419
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-98419
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-98419
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-98419
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-58386
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-58386
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-58386
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-58386
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-58386
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-29463
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-29463
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-24171
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-24171
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-18190
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-18190
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-94432
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-94432
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-45897
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-45897
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-45897
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-45897
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-45897
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-45897
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-47191
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-47191
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-47191
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-47191
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-47191
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-47191
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-47191
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-47191
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-79559
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-79559
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-38147
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-38147
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-35954
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-35954
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-35954
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-35954
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-35954
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-35954
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-35954
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-35954
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-35954
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-35954
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-35954
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-35954
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220929-35954
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40514


державного регулювання відповідно до законопроєкту має бути  утворена спеціальна 

міжвідомча комісія. 

Регулювання надання доступу до надр буде підпадати під процедуру, описану в 

законопроєкті, у разі його прийняття. Детальніший аналіз див. у випуску НадраMonitor 

за 19-25 вересня 2022 року. 

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Постанови ВРУ № 8010/П від 

29.09.2022 «Про прийняття за основу проєкту Закону України «Про спеціальний 

правовий режим господарської та інвестиційної діяльності на території 

пріоритетного розвитку «Чернігівщина». 

Проєкт Постанови ВРУ розроблений для прийняття за основу законопроєкту № 8010 

від 08.09.2022 «Про спеціальний правовий режим господарської та інвестиційної 

діяльності на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина». Відповідно до 

законопроєкту, в рамках встановлення правового режиму інвестиційної та 

господарської діяльності, передбачається зниження оподаткування, вартості оренди 

землі та спрощення адміністративних процедур. Серед іншого, пропонується 

запровадити спрощений порядок користування надрами в рамках інвестиційного 

проєкту на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина». Для цього інвестор може 

у визначеному КМУ порядку отримати від Держгеонадр спецдозвіл на будь-який вид 

користування надрами протягом 30 днів з моменту подачі заявки (з урахуванням 

принципу дії мовчазної згоди) після погодження виключно з: 

• Чернігівською обласною адміністрацією/обласною військовою адміністрацією, з 

урахуванням отриманого консультативного висновку від Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів; 

• органом місцевого самоврядування територіальної громади, на території якої 

знаходяться надра. 

У випадку порушення умов користування надрами, Держгеонадра може анулювати 

спецдозвіл за поданням Чернігівської обласної адміністрації/військової адміністрації. 

У разі прийняття, Закон набере чинність з 1 січня 2023 року, а КМУ протягом 30 днів 

повинен удосконалити порядок надання спецдозволів на користування надрами на 

території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» для інвесторів в рамках реалізації 

затверджених інвестиційних проектів. 

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 8087 від 29.09.2022 «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо невідкладних заходів посилення 

https://dixigroup.org/analytic/nadramonitor-19-25-veresnya-2022-roku/
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40564
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40418
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40553


спроможностей із кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об'єктів 

критичної інформаційної інфраструктури». 

Згідно законопроєкту буде утворена національна система реагування на інциденти 

кібербезпеки, кібератаки, кіберзагрози щодо інформаційних, електронних 

комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем. Окрім цього, передбачено 

створення національної системи обміну інформацією про інциденти кібербезпеки та 

системи державного контролю за станом кібербезпеки критичної інфраструктури. 

Відповідальним органом за забезпечення державного контролю з кіберзахисту 

критичної інфраструктури визначається Держспецзв’язку.   

Серед іншого, на операторів критичної інфраструктури (до яких відносяться видобувні 

підприємства) покладається обов’язок: 

• повідомляти про всі значні інциденти кібербезпеки, кібератаки щодо об'єктів 

критичної інформаційної інфраструктури; 

• виконувати вимоги Держспецзв’язку стосовно норм захисту критичної 

інфраструктури. 

Новини уряду та інших ЦОВВ 

Кабінет міністрів України цього тижня: 

• постановою від 27 вересня 2022 р. № 1056 вніс зміни до Положення про 

Державну службу геології та надр України, надавши їй повноваження 

здійснювати розрахунок початкової ціни продажу на аукціоні спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

• постановою від 26 вересня 2022 р. № 1046 рекомендував Національній комісії з 

цінних паперів та фондового ринку в скорочені строки розглянути заяву НАК 

«Нафтогаз» про реєстрацію випуску акцій компанії та встановив ціну однієї 

простої іменної акції на рівні 1580 грн; 

• постановою від 27 вересня 2022 р. № 1051 вніс зміни до Положення про 

покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для 

забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 

природного газу (затверджено постановою КМУ від 19 липня 2022 р. № 812) та 

доповнив умови затвердження фіксованих обсягів природного газу для 

виробників теплової енергії. Згідно із змінами, у випадку, якщо виробник 

теплової енергії здійснює свою господарську діяльність вперше або не мав 

раніше договору з НАК «Нафтогаз» на постачання природного газу, фіксовані 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zminy-do-punktu-4-po-a1056
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-29-lypnia-2022-r-t260922
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-postanovy-ka-a1051


обсяги природного газу для потреб виробника затверджується Міністерством 

розвитку громад та територій; 

• розпорядженням від 27 вересня 2022 р. № 844-р погодив АТ 

«Укргазвидобування» збільшення до 10,275 млрд гривень загальної суми 

договору транспортування природного газу, укладеного з ТОВ «Оператор 

газотранспортної системи України»; 

• постановою від 27 вересня 2022 р. № 1076 заборонив вивезення за межі митної 

території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), 

торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-diialnosti-aktsionernoho-tovarystva-natsionalna-aktsionerna-kompaniia-naftohaz-ukrainy-i270922-844
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zaboronu-vyvezennia-tovariv-z-u-a1076

