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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 

надання 2 спеціальних дозволів на видобування: 

• лікувальних мінеральних підземних вод на Золотогірському родовищі, ділянці 

Золотогірська (свердловина № 1-ЗГ) у Закарпатській області; 

• вогнетривких та тугоплавких глин на родовищі Видне у Донецькій області; 

Опубліковано інформацію про продовження дії спецдозволу на видобування піщано-

гравійних порід на Піщано-Ходовицькому родовищі (Лівобережна частина) у Львівській 

області. 

Поновлено дію 2 спецдозволів на видобування: 

• габро-монцонітів, габроноритів на Новоруднянському родовищі у Житомирській 

області; 

• лабрадоритів на родовищі Верхолузьке 3 у Житомирській області; 

Зупинено дію спецдозволу на видобування піску, вапняку на Миколаївському 

родовищі у Львівській області.  

Держгеонадра провела онлайн-аукціон з продажу нафтогазових спецдозволів. 

Зокрема, цінові пропозиції отримали спецдозволи на геологічне вивчення 

нафтогазоносних надр, у тому числі ДПР родовищ, з подальшим видобуванням нафти, 

газу (промислова розробка родовищ) на: 

• Бірківсько-Зіньківській площі у Полтавській області. При стартовій ціні у розмірі 

54 456 786 грн, лот отримав цінову пропозицію у розмірі 211 000 000 грн. 

Очікується публікування протоколу; 

• Площі Майорівській у Полтавській області. При стартовій ціні у 40 713 441 грн, 

лот отримав цінову пропозицію у розмірі 1 102 000 000 грн. Очікується 

публікування протоколу; 

• Площі Рибницькій у Івано-Франківській області. При стартовій цін у 9 045 600 грн, 

лот отримав цінову пропозицію у розмірі 9 145 600 грн. Очікується підписання 

договору. 

Загальна вартість цінових пропозицій для лотів складає 1 322 145 600 грн, при 

загальній стартовій ціні 104 215 827 грн. 

 

 

 

 

https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/nakaz-13-rh-2022-nadannia-vid-11.11.2022-%E2%84%96-391.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/nakaz-13-rh-2022-nadannia-vid-11.11.2022-%E2%84%96-391.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/nakaz-13-rh-2022-prodovzhennia-vid-11.11.2022-%E2%84%96-392.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/nakaz-416-vid-01.12.2022.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/nakaz-416-vid-01.12.2022.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/nakaz-419-vid-01.12.2022.doc
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220831-35801
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220831-18679
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220831-88122


Держгеонадра оголосила перелік ділянок надр місцевого значення для надання 

спецдозволів без аукціону відповідно до підпункту 3 пункту 8 Порядку надання 

спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою КМУ від 

30.05.2011 № 615 

№ 
п/п 

Об’єкт надрокористування Початкова 
ціна 

дозволу, 

грн. 

Назва об’єкта 
надрокористування 

Вид 
корисної 
копалини 

Вид 
користування 

надрами 
Область 

1. Білоцерківська ділянка пісок 
геологічне  
вивчення  

Київська  84 558,00 

2. 
Західна ділянка  

Сокілського родовища 
пісок видобування  Волинська  350 725,54 

3. Городищенська ділянка гіпс 
геологічне  
вивчення  

Івано-Франківська. 260 355,00 

4. ділянка Городище пісок 
геологічне  
вивчення 

Київська  385 305,00 

5. Витачівське родовище пісок видобування  Київська  2 927 892,60 

6. Турбівська-2 ділянка пісок 
геологічне  
вивчення  

Вінницька  19 660,50 

7. ділянка «Заплава» пісок 
геологічне  
вивчення  

Київська 106 539,00 

8. 
Новокостянтинівське  

родовище 
суглинок видобування  Хмельницька 102 863,37 

 

Останній день подання заявок 29.12.2022 року. 

 

Законодавчі ініціативи 

Верховна Рада України прийняла за основу зі скороченням строку підготовки 

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», надання НКРЕКП повноважень із сертифікації операторів 

газосховищ/відмови у сертифікації, моніторингу роботи операторів газосховищ на 

предмет запобігання ризикам безпеки постачання газу, тимчасове (до 31.12.2025) 

зняття арешту, заборони відчуження майна Державного акціонерного товариства 

«Чорноморнафтогаз». Детальніше про законопроєкт див. у випуску НадраMonitor за 

24-30 жовтня 2022 року. 

https://www.geo.gov.ua/announcements/derzhavna-sluzhba-heolohiyi-ta-nadr-ukrayiny-oholoshuie-perelik-dilianok-nadr-mistsevoho-znachennia-iaki-proponuiutsia-dlia-nadannia-spetsialnykh-dozvoliv-na-korystuvannia-nadramy-13/
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40721
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-24_30__dixigroup_extractives_monitoring.pdf


Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері 

користування надрами» (колишній реєстраційний № 4187 від 05.10.2020). Закон 

передано на підпис Голові ВРУ. 

Прийнятим Законом вносяться зміни до Кодексу України про надра, Земельного 

кодексу України, Закону «Про нафту і газ», які стосуються процедури та підстав видачі, 

анулювання, зупинення, поновлення спецдозволів на користування надрами, 

запровадження «наскрізного» спецдозволу на користування надрами, можливості 

надрокористувача відчуження прав на спецдозвіл на користь іншої юридичної особи, 

запровадження обмежень користування надрами фізичним та юридичним особам 

країни-агресора та багато інших змін. 

Серед ключових змін:  

• скасування спецдозволів на геологічне вивчення та запровадження 

«наскрізного» спецдозволу, який поєднує у собі розвідку та видобування 

корисних копалин; 

• можливість відчужувати права на спецдозвіл на користь третьої особи, залучати 

третіх осіб до виконання окремих робіт, здійснювати розподіл корисних копалин 

в рамках ділянки та передавати права на них іншим особам; 

• скасування гірничого відводу для здійснення розробки та видобутку корисних 

копалин (окрім видобування підземним способом, а саме шахт та рудників); 

• запровадження переходу Держгеонадр на надання послуг віддалено через 

інформаційну систему «Електронний кабінет надрокористувача»; 

• права Держгеонадр, Міндовкілля, Держекоінспекції обраховувати та виставляти 

фінансові претензії до надрокористувачів за заподіяну шкоду. 

Детальний аналіз прийнятих змін читайте у спецвипуску НадраMonitor «Реформи 

воєнних часів: аналіз змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

законодавства у сфері користування надрами», який буде опубліковано та розіслано 

найближчими днями. 

Новини уряду та інших ЦОВВ 

Кабмін цього тижня постановою від 29 листопада 2022 р. № 1327 уніс зміни до Порядку 

подання фінансової звітності, зобов’язавши  материнські підприємства груп, у складі 

яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес, та материнські підприємства 

великої групи, які не належать до категорії великих підприємств, складати фінансову 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/4241
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-s1327-291122


звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами 

фінансової звітності. 

Держгеонадра цього тижня:  

• наказом від 30 листопада 2022 року № 409 затвердила річний план здійснення 

заходів державного нагляду (контролю) на 2023 рік; 

• наказом від 22 листопада 2022 року № 400 скасувала проведення планових 

перевірок, встановлених річним планом на 2022 рік. Додаток з переліком 

скасованих планових заходів не опубліковано; 

• наказом від 1 грудня 2022 року № 414 затвердила ТОВ «Прайсвотерхаус 

(Аудит)», як незалежного зовнішнього аудитора для проведення аудиту Звіту 

про витрати на нафтогазову діяльність за 2021 рік ТОВ «Надра Юзівська».  

https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/nakaz-richnyy-plan-2023.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/nakaz-vid-22.11.22-%E2%84%96-400.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/nakaz-nadra-iuzivska-audytor-vid-01.12.2022-%E2%84%96-414.pdf

