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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  

Держгеонадра опублікувала інформацію про надання 3 спецдозволів на: 

• геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі ДПР з подальшим 

видобуванням нафти і газу на Клубанівсько-Зубренківському родовищі у 

Харківській області (до 04.07.2032, у зв’язку з розширенням меж раніше 

наданого спеціального дозволу); 

• видобування питних підземних вод на Стрижавсько-Бузькій ділянці 

Стрижавсько-Бузького родовища у Вінницькій області (до 26.05.2042, у зв’язку з 

розширенням меж раніше наданого спеціального дозволу); 

• геологічне вивчення, в тому числі ДПР питних підземних вод на водозаборах 

«Центральний» (свердловини  №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), «Севастопольський» 

(свердловини №№ 18, 21), «Івана Франка» (свердловини №№ 6, 23) у 

Закарпатській області; 

Держгеонадра продовжила дію 2 спеціальних дозволів на видобування таких 

корисних копалин: 

• бурого вугілля на кар’єрі 1 (блоки 5С1+10С1+11С1) та кар’єрі 2 (блок 12С1) 

ділянки «Кар’єрна» (пласти І, ІІ) та ділянці «Кремінна», пласти (ІV, V) Ільницького 

родовища у Закарпатській області на 20 років; 

• базальту на Берестовецькому родовищі у Рівненській області на 7 років 

(спецдозвіл продовжено на основі рішення суду). 

 

Законодавчі ініціативи 

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт № 7712 від 29.08.2022 

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

державної власності». 

Законопроєкт передбачає, що державні господарські товариства енергетичної галузі у 

своїй звітності не будуть зараховувати 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. 

https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/nakaz-11-rh-2022-nadannia-vid-29.09.2022-%E2%84%96-339.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/nakaz-11-rh-2022-prodovzhennia-vid-29.09.2022-%E2%84%96-340.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/nakaz-11-rh-berestovetskyy-vid-03.10.2022-%E2%84%96-345.docx
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40334


Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт № 8000 від 14.09.2022 

«Про Державний бюджет України на 2023 рік».  

У 2023 році планується зменшити всі видатки на енергетику та видобувну галузь, 

зокрема. Серед іншого, у наступному році не планується фінансувати державну 

програму розвитку мінерально-сировинної бази, яку реалізує Держгеонадра, та яка 

включає пошук, розробку та видобуток стратегічних корисних копалин. 

Разом з тим, планується суттєве збільшення надходжень до бюджету від рентної 

плати за користування надрами: 116,8 млрд грн, що на 51 млрд грн більше, ніж у 2022 

році. Детальний аналіз запланованих видатків та доходів бюджету за 2023 рік див. у 

випуску НадраMonitor за 12-18 вересня. 

Новини уряду та інших ЦОВВ 

Кабмін передав в управління Фонду держмайна понад 800 об’єктів державної 

власності загальною вартістю близько 45 мільярдів гривень. За повідомленнями ЗМІ, 

серед підприємств є також підприємства видобувної галузі, проте повного списку 

станом на 9 жовтня 2022 року не опубліковано. За словами Першого віце-прем’єр-

міністра – Міністра економіки Ю. Свириденко, підприємства передано до держмайна з 

метою зниження навантаження на державні органи, а частина підприємств буде 

приватизована. 

Державна служба геології та надр України опублікувала до обговорення та коментарів   

дорожню карту заходів Меморандуму про стратегічне партнерство у сировинній галузі 

між Україною та Європейським Союзом на період 2023–2024 років. 

Меморандум підписано 13 липня 2021 року та передбачає три ключові напрямки 

співпраці:  

• розвиток взаємовигідних ланцюгів постачання критичної сировини; 

• дослідження та інновації у сфері критичних корисних копалин; 

• узгодження екологічних, соціальних аспектів та підходів у гірничодобувні галузі, 

обміну даними. 

Відповідно до опублікованої дорожньої карти, протягом 2023-2024 років сторони 

планують: 

1) розробити низьковуглецеву стратегію та дорожню карту декарбонізації 

видобувної галузі та переробки мінеральної сировини в Україні; 

2) посилити стійке та відповідальне постачання і переробку критичної сировини в 

Україні; 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40472
https://dixigroup.org/analytic/nadramonitor-12-18-veresnya-2022-roku/
https://www.kmu.gov.ua/news/rozderzhavlennia-ekonomiky-uriad-peredav-fondu-derzhmaina-rekordnu-kilkist-obiektiv-zahalnoiu-vartistiu-45-miliardiv-hryven
https://biz.nv.ua/ukr/markets/ponad-800-derzhpidpriyemstv-peredali-fondu-derzhmayna-dlya-privatizaciji-novini-ukrajini-50274613.html
https://www.geo.gov.ua/oholoshennia-shchodo-vyznachennia-priorytetiv-dlia-spivrobitnytstva-ukrayiny-z-yes-u-haluzi-krytychnoyi-syrovyny-na-2023-2024-roky/
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/road-map-2021-2022-strategic-partnership.pdf


3) оцифрувати та посилити управління даними про мінеральні ресурси України; 

4) посилити використання програм спостереження та дистанційного зондування 

для геологічного вивчення надр; 

5) визначити та реалізувати проєкти спільних інвестицій та підприємств у сфері 

критичних корисних копалин  для суб’єктів видобувної промисловості України та 

ЄС. 

 


