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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 

анулювання 3 спецдозволів на видобування таких корисних копалин: 

• вапняку на Новопавлівському родовищі у Луганській області; 

• андезиту на Арданівському родовищі у Закарпатській області; 

• габро на родовищі Губенківське-2 у Житомирській області. 

Поновлено дію спецдозволу на видобування мігматиту на Витавському родовищі у 

Вінницькій області. 

Держгеонадра провела онлайн-аукціони з продажу спеціальних дозволів на 

користування надрами. Цінові пропозиції отримали спецдозволи на: 

• геологічне вивчення, у тому числі ДПР граніту на ділянці Мочулянка-1 у 

Рівненській області у розмірі 180 500 грн, при стартовій ціні 168 108 грн; 

• видобування пісковику на Переволоцькому родовищі у Тернопільській області у 

розмірі 381 000 грн, при стартовій ціні 345 114 грн. 

 

Законодавчі ініціативи 

Верховна Рада України прийняла за основу зі скороченням строку підготовки 

законопроєкт № 6321 від 18.11.2021 «Про внесення змін до статті 166-11 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення у зв'язку зі змінами в порядку 

подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного 

власника юридичної особи». 

Згідно із законопроєктом має бути встановлена адміністративна відповідальність за 

неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про 

кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або його відсутності як це 

передбачено Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення». Відповідно до згаданого Закону, 

юридичні особи повинні підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного 

власника та структуру власності в актуальному стані та повідомляти державного 

реєстратора про зміни протягом 30 днів. 

У випадку неподання такої згідно із законопроєктом встановлюється адміністративна 

відповідальність у вигляді накладення штрафу на керівника юридичної особи або 

особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї 

тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/nakaz-372-vid-02.11.2022.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/nakaz-374-vid-02.11.2022.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/nakaz-377-vid-08.11.2022.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/nakaz-373-vid-02.11.2022.doc
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221024-88104
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221024-80684
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/CardByRn?regNum=6321&conv=9


Рішення уряду та інших органів влади 

Кабмін цього тижня: 

• розпорядженням від 08 листопада 2022 р. № 1004-р схвалив проєкт Угоди між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про імплементацію Конвенції про 

оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. Тексту 

угоди не опубліковано; 

• розпорядженням від 08 листопада 2022 р. № 1003-р погодив підписання угоди 

між АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та компанією 

Lazard Frères SAS стосовно послуг фінансового радника для реструктуризації 

зобов'язань за євробондами з погашенням у 2022 (Транш В) та 2026 роках, 

емітованими Кондор Файненс пі.ел.сі. (Коndоr Finanсе рlс). 

Держгеонадра повідомила про закінчення тестування та запуск інформаційно-

комунікаційної системи «Електронний кабінет надрокористувача» на Державному 

геологічному порталі. Сервіс дозволяє подати заяви і документи для отримання, 

продовження строку дії, внесення змін, розширення меж, переоформлення 

спеціальних дозволів на користування надрами. Також у розробці перебувають 

послуги подачі заяв та документів для проведення державної реєстрації робіт і 

досліджень, пов’язаних з геологічним вивченням надр (форма 3-ГР) та щорічної 

звітності про баланс запасів корисних копалин (форми 5-ГР, 6-ГР, 7-ГР). 

 

 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-pidpisannya-ugodi-mizh-kabinetom-ministriv-ukrayini-ta-uryadom-rumuniyi-pro-s1004-81122
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-diyalnosti-akcionernogo-tovaristva-nacionalna-akcionerna-s1003-81122
https://www.geo.gov.ua/rozpochav-robotu-elektronnyy-kabinet-nadrokorystuvacha/
https://nadra.gov.ua/
https://nadra.gov.ua/

