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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 

поновлення дії спецдозволу на видобування каоліну первинного на 

Немильнянському родовищі у Житомирській області. 

Відбулися онлайн-аукціони з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. 

Цінову пропозицію отримав спецдозвіл на видобування габро на Шадурському 

родовищі у Житомирській області у розмірі 2 886 100 грн, при стартовій ціні 2 865 838 

грн. 

Держгеонадра також затвердила перелік ділянок надр для майбутніх онлайн-аукціонів 

з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. 

 

№ 

з/п 

 
Назва об’єкта 
користування 

 

Вид 
корисної 
копалини 

Вид 
користування 

надрами 

Місце 
розташування 

Вартість 
пакета 

аукціонної 
документації, 

грн 

Початкова 
вартість 
лота, грн 

1. 
Ділянка 

Федорівська-
10  

бурштин 

геологічне 
вивчення 

бурштиноносних 
надр, у 

т.ч. ДПР, з 
подальшим 

видобуванням 
бурштину 

Рівненська 
область 

10 353,41 331 840 

2. 
Ділянка 

Федорівська-9  
бурштин 

геологічне 
вивчення 

бурштиноносних 
надр, у 

т.ч. ДПР, з 
подальшим 

видобуванням 
бурштину 

Рівненська 
область 

10 523,14 337 280 

3. 
Ділянка 

Гальбин-2  
бурштин 

геологічне 
вивчення 

бурштиноносних 
надр, у 

т.ч. ДПР, з 
подальшим 

видобуванням 
бурштину 

Рівненська 
область 

10 077,60 323 000 

4. 
Цеценівське 
родовище  

крейда видобування 
Тернопільська 

область 
4 500 29 498 

5. 
Ділянка 

Дружбівська  
бурштин 

геологічне 
вивчення, у т.ч. 

ДПР 

Житомирська 
область 

65 410,25 
2 096 

482,50 

6. Ділянка Єльне  бурштин 
геологічне 

вивчення, у т.ч. 
ДПР 

Рівненська 
область 

72 550 
6 584 

482,50 

7. 

Північно-
Західна 
ділянка  

Голубицького 
родовища  

базальт видобування 
Рівненська 

область 
72 550 

3 342 
257,41 

https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/nakaz-401-vid-22.11.2022.doc
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221109-14916
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-97276
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-97276
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-97276
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-97276
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-97276
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-97276
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-71183
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-71183
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-71183
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-71183
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-71183
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-37013
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-37013
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-37013
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-37013
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-37013
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-84158
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-84158
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-84158
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-32505
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-32505
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-32505
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-30634
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-30634
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-12671
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-12671
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-12671
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-12671
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-12671
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-12671


8. 
Різдвянська 

ділянка  
сировина 

піщаногравійна 

геологічне 
вивчення, у т.ч. 

ДПР 

Івано-
Франківська 

область 
6 683,04 214 200 

9. 
Кам'янецьке-
2 родовище  

пісковик видобування 
Тернопільська 

область 
4 500 93 408 

10. 
Західно-

Тереблянська 
ділянка  

кам'яна сіль 
геологічне 

вивчення, у т.ч. 
ДПР 

Закарпатська 
область 

17 105,40 548 250 

11. 
Ділянка 
Свалява  

сировина 
піщаногравійна 

геологічне 
вивчення, у т.ч. 

ДПР 

Закарпатська 
область 

4 500 8 287,50 

12. 
Східна ділянка 
Балаклійського 

родовища  
пісок 

геологічне 
вивчення 

Харківська 
область 

4 500 60 945 

 

 

Законодавчі ініціативи 

Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування 

на засіданні 24 листопада 2022 року розглянув підготовлений до другого 

читання законопроект № 4187 від 05.10.2020 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері 

користування надрами». 

Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти законопроєкт в другому 

читанні та в цілому як Закон. Разом з тим, тексту законопроєкту до другого читання не 

опубліковано. 

Команда НадраMonitor раніше аналізувала законопроєкт (див. випуск 17-21 травня 

2021 року), який був прийнятий у повторному першому читанні та містив суттєві зміни 

до сфери надрокористування, серед яких:  

• впровадження комплексного (наскрізного) спецдозволу строком від 3 до 20 

років;  

• внесення змін до переліків підстав для надання спеціального дозволу без 

проведення аукціону та для зупинки чи анулювання дозволу; 

• декларативні положення, що закріплюють право громадян отримувати частину 

прибутку від користування надрами; 

• скасування повноважень місцевих органів влади надавати надра у 

користування для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення, а 

також погодження надання надр; 

• скасування процедури гірничого відводу, окрім об’єктів, розробка яких 

здійснюється підземним способом; 

• зміни критеріїв оцінки початкової вартості ділянки; 

https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-32318
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-32318
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-32318
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-95661
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-95661
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-95661
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-95661
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-95661
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-54467
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-54467
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-54467
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-54467
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-54467
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-54467
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-54467
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-54467
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-44785
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-44785
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-44785
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-60267
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-60267
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-60267
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-60267
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-60267
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221122-60267
https://komekolog.rada.gov.ua/news/main_news/76064.html
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/4241
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-17_21-dixigroup_extractives_monitoring_upd.pdf


• можливість надання у користування частини ділянки, передачу геологічної 

інформації третім особам та за кордон; 

• введення обмеження щодо права бути надрокористувачем для громадян 

держави-агресора або юридичних осіб, що зареєстровані на території держави-

агресора; 

• розширення повноважень органу державного геологічного контролю стосовно 

обрахунку розміру збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного 

користування надрами; 

• зміни до Земельного кодексу стосовно надання земельних ділянок та Гірничого 

Закону України стосовно проведення гірничих робіт. 

В рамках підготовки до другого читання міністерства та інші ЦОВВ надавали до 

законопроєкту свої висновки та пропозиції. Законопроєкт підтримали лише 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів та Міненерго, надавши свої 

рекомендації. Державна податкова служба не підтримала законопроєкт, аргументуючи 

свою позицію тим, що його положення стосовно обрахунку вартості ціни спеціального 

дозволу не спрямовані на максимізацію економічної вигоди від використання надр, а 

також обмеженням прав органів місцевого самоврядування на використання надр, яке, 

на думку ДПС, випливає із законопроєкту. Експертний висновок Мінфіну стосовно 

законопроєкту звертає увагу на відсутність відповідного фінансово-економічного 

обґрунтування (розрахунків). 

Законопроєкт також опрацьовувався в комітетах Верховної Ради України. Зокрема, 

Комітет з питань антикорупційної політики визначив, що він містить окремі 

положення з корупціогенним фактором, а Комітет з питань інтеграції України до ЄС 

зауважив, що проєкт Закону не суперечить зобов’язанням України у сфері 

євроінтеграції, але потребує доопрацювання. 

Команда НадраMonitor уважно слідкує за перебігом прийняття даного законопроєкту 

та очікує на публікацію його тексту до другого читання для проведення більш 

детального аналізу.  

Новини уряду  

Кабмін цього тижня: 

• призначив голову правління НАК «Нафтогаз України» Чернишова О.М. 

керівником Штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та 

паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/23 року, 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/bills_documents/document-2261410.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/bills_documents/document-2341174.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/bills_documents/document-2207786.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/bills_documents/document-2197501.pdf
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/503795
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/660387


змінивши додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2022 р. 

№ 658 (розпорядження від 22 листопада 2022 р. № 1054-р); 

• затвердив порядок використання коштів державного бюджету на закупівлю 

природного газу у 2022-2023 рр. для проходження опалювального сезону (текст 

не опубліковано). За словами Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, уряд 

також передав НАК «Нафтогаз» 12,7 млрд грн, які Україна отримала від уряду 

Канади для закупівлі природного газу; 

• за попередньою інформацію ухвалено рішення щодо продовження дії поточних 

технологічних нормативів для коксохімічного та агломераційного виробництва, 

виробництва скла, включаючи скловолокно. Окрім цього, Кабмін надав 

можливість підприємствам переносити строки виконання заявлених екологічних 

проєктів зі строком реалізації до 2022 року. Станом на 28 листопада 2022 року 

текст рішення не опубліковано. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-u-dodatok-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-7-chervnya-2022-r-t221122
https://www.kmu.gov.ua/news/premyer-ministr-uryad-peredav-127-mlrd-grn-naftogazu-dlya-zakupivli-gazu-v-ukrayinski-shovishcha
https://mspu.gov.ua/news/promova-premyer-ministra-ukrayini-denisa-shmigalya-na-zasidanni-uryadu-22-listopada
https://t.me/tmelnychuk/1230

