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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. 



Спецдозволи на користування надрами та електронні аукціони  

Протягом моніторингового періоду Держгеонадра опублікувала інформацію про 

зупинення дії 5 спецдозволів на видобування таких корисних копалин: 

• габро на Кам’яно-Брідсьому родовищі у Житомирській області; 

• підземних вод на ділянках Рогатинська та Пуківська Рогатинського родовища та 

питних підземних  вод на Надвірнянському родовищі у Івано-Франківській 

області; 

• граніту на Рогівському родовищі у Житомирській області;. 

Опубліковано інформацію про поновлення дії 6 спецдозволів на видобування та 

геологічне вивчення, у тому числі ДПР таких корисних копалин: 

• граніту на Плисецькому родовищі у Київській області; 

• кам’яного вугілля на полі діючої шахти «Краснолиманська» у Донецькій області; 

• граніту на Токівському родовищі, південно-західній частині ділянки «Водопад» у 

Дніпропетровській області; 

• сапропелю на ділянці Озеро «Синове» у Волинській області; 

• пісковику на Кам’янецькому родовищі у Тернопільській області; 

• питних підземних вод на ділянці МКП «Золочівводоканал» у Львівській області. 

Анульовано спецдозвіл на видобування глини на Дзигівському родовищі у Вінницькій 

області. 

Держгеонадра провела онлайн аукціон з продажу спеціального дозволу на геологічне 

вивчення піску на ділянці Вишгородська у Київській області. При стартовій ціні 162 784 

грн лот отримав цінову пропозицію у розмірі 121 000 000 грн. Очікується опублікування 

протоколу. 

 

Законодавчі ініціативи 

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 8158 від 28.10.2022 «Про 

внесення змін до деяких законів України (щодо сертифікації оператора 

газосховищ та продовження заходів з недопущення банкрутства Державного 

акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз»)». 

Законопроєкт розроблено з метою імплементації адаптованих в межах Енергетичного 

Співтовариства версій змін до Регламенту (ЄС) № 715/2009 та Регламенту (ЄС) № 

2017/1938, які були прийняті у 2022 році та стосуються роботи підземних газових 

сховищ. У законопроєкті передбачено: 

• визначення термінів «графік заповнення газосховищ», «цільовий рівень 

заповнення газосховищ» у Законі України «Про ринок природного газу»; 
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• впровадження процедури сертифікації операторів газосховищ та перевірки на 

відповідність вимогам про запобігання ризикам для безпеки постачання 

природного газу; 

• надання НКРЕКП повноважень із сертифікації операторів газосховищ/відмови у 

сертифікації, моніторингу роботи операторів газосховищ на предмет 

запобігання ризикам безпеки постачання газу та розробки графіків і цільових 

рівнів заповнення газосховищ; 

• тимчасове (до 31.12.2025) зняття арешту, заборони відчуження майна 

Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» у виконавчих 

провадженнях та заборону порушувати справи про банкрутство. Це положення 

має завадити можливому блокуванню роботи компанії як учасника міжнародних 

судів проти рф, оскільки «Чорноморнафтогаз» виборює право на компенсацію 

за окупацію та використання українських нафтогазоносних надр на шельфі 

Чорного моря. 

Рішення уряду, ЦОВВ та новини держсектору 

Кабмін розпорядженням від 28 жовтня 2022 року № 942-р погодив АТ НАК «Нафтогаз 

України» укладання додаткової угоди позики з АТ «Укртрансгаз» на суму, що 

перевищує 3 млрд грн. Текст згаданої додаткової угоди не опубліковано. 

Держгеонадра взяла участь у засіданні Робочої групи з питань постачання сировинних 

матеріалів, яка працює під егідою Генерального директорату Європейської Комісії 

«Внутрішній ринок, промисловість, підприємництво та малі і середні підприємства» 

(DG GROW). Голова Держгеонадр Р. Опімах зазначив, що в Україні наявні поклади 22 

з 30 корисних копалин, які входять до переліку критичних для ЄС, і в перспективі їх 

розробка дозволить Україні стати елементом ланцюгів постачання з країнами ЄС. 

Втім, за оцінкою Р. Опімаха, на понад 500 ділянках (20% від загальної кількості 

виданих спецдозволів в Україні) наразі неможливо здійснювати видобуток корисних 

копалин через війну.  

Разом із тим, АТ «Укргазвидобування» повідомило про відновлення роботи декількох 

видобувних об’єктів на деокупованих територіях. За словами Голови                                              

АТ НАК «Нафтогаз України» Ю. Вітренка, компанія розраховує щодня отримувати 

додаткових близько 500 тис. куб. м газу. 
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