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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”, 
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“ДІКСІ ГРУП” і за жодних обставин не може розглядатися як такa, що відображає позицію USAID чи Уряду США. 
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Спецдозволи на користування надрами та онлайн-аукціони  

 

Протягом моніторингового періоду Держгеонадра опублікувала інформацію про 

надання без аукціону 3 спеціальних дозволів на: 

• видобування вапняку на родовищі «Голиця» у Тернопільській області; 

• геологічне вивчення, у тому числі ДПР питних підземних вод на водозаборі 

комунального підприємства «Керуюча компанія Новосілки» Чабанівської 

селищної ради Фастівського району Київської області (свердловини №№ 3-69-

79, 2-3/03/16, 5-012018, 4-87-79); 

• геологічне вивчення, у тому числі ДПР питних підземних вод на 

Новобалашівській ділянці (свердловини №№ 10-01 РЕ, 10-02 РЕ, 10-03 РЕ, 10-

04 РЕ, 10-05 РЕ) у Кіровоградській області. 

 

Анульовано 7 спеціальних дозволів на: 

• видобування вапняків на ділянці Північна Ульянівського родовища у АР Крим; 

• видобування вапняків на Південній частині Північно-Баранівського родовища у 

АР Крим; 

• видобування вапняків на Кривецькому родовищі у Закарпатській області; 

• видобування питних підземних вод на Стрижавсько-Бузькій ділянці 

Стрижавсько-Бузького родовища у Вінницькій області; 

• геологічне вивчення, в тому числі ДПР нафти, газу природного, конденсату 

Добрівлянській площі у Львівській області; 

• видобування газу природного, конденсату на Горобцівсько-Відрадненському 

родовищі у Полтавській області; 

• геологічне вивчення, в тому числі ДПР родовищ з подальшим видобуванням 

нафти і газу (промислова розробка родовищ) на Клубанівсько-Зубренківському 

родовищі у Харківській області; 

• видобування піску на Здовбицькому родовищі у Рівненській області; 

• геологічне вивчення бурштиноносних надр, в тому числі дослідно-промислова 

розробка родовищ   з подальшим видобуванням бурштину на ділянці 

«Древлянська» у Житомирській області. 

Протягом моніторингового періоду Держгеонадра поновила дію 6 спеціальних 

дозволів на: 

• видобування питних підземних вод у Львівській, Івано-Франківській 

(Рогатинське родовище, ділянки Рогатинська та Пуківська), та Хмельницькій 

областях; 
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• видобування каоліну первинного у Житомирській області; 

• видобування граніту у Київській області. 

Зупинено (через порушення законодавства) дію 2 спецдозволів на: 

• геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка вуглеводнів  з 

подальшим видобуванням нафти і газу на Прачівській площі у Чернігівській 

області; 

• видобування граніту на ділянці №4 Вирівського родовища у Рівненській області. 

 

Держгеонадра оголосила 2 переліки ділянок надр місцевого значення для надання 

спеціальних дозволів без проведення аукціону.  

Перелік 1. 

№ 
Назва об’єкта 

надрокористування 

Вид 
корисної 
копалини 

Вид 
користув

ання 
надрами 

Область 

Початко
ва ціна 

дозволу
, грн 

Останній 
день 

подання 
заявок 

1. 
Черниховецьке 

родовище 
пісок 

видобуван
ня 

Тернопільська 
2 250 421

,77 
 
 
 
 
 
 

24.01.23  

2. Вендичанська ділянка пісок 
геологічне  
вивчення 

Вінницька 8 925,00 

3. ділянка Квітнева пісок 
геологічне  
вивчення 

Львівська 40 494,00 

4. ділянка Ладижинська пісок 
геологічне  
вивчення 

Вінницька 52 020,00 

5. Ярославське родовище суглинок 
видобуван

ня 
Хмельницька 

177 049,1
5 

6. Радівська ділянка пісок 
геологічне  
вивчення 

Львівська 
168 631,5

0 

7. Чернігівське родовище пісок 
видобуван

ня 
Чернігівська 

182 249,9
0 

 

Перелік 2. 

№ 
Назва об’єкта 

надрокористування 
Вид корисної 

копалини 
Область 

Початкова 
ціна дозволу, 

грн 

Останній 
день 

подання 
заявок 

1. 
Південно-Липівська 

ділянка пісок 
Івано-

Франківська 
22 746,00 

 
 
 
 
 
 
 

25.01.2023 

2. Нагорянська ділянка вапняк Тернопільська 10 455,00 

3. 
Великоглибочецька-2 

ділянка 
суглинок Тернопільська 24 990,00 

4. ділянка Нянівська пісок Житомирська 70 635,00 

5. 
Західна  

Друга ділянка 
Здовбицького родовища 

пісок Рівненська 32 130,00 

6. Світловодська ділянка пісок 
Кіровоградськ

а 
255 000,00 

7. ділянка Згоранська-2 пісок Волинська 8 500,00 

8. 
ділянка «Кутківці-2» 

площа № 1 та площа № 
2 

пісок Тернопільська 198 772,50 
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Протягом моніторингового періоду Держгеонадра проводили онлайн аукціони з 

продажу спеціальних дозволів на користування надрами, де цінову пропозицію 

отримали 9 спецдозволів: 

 

Ділянка 
Вид 

корисних 
копалин 

Вид користування 
надрами 

Область 
Початкова 
вартість 
лота, грн 

Ціна 
продажу, 

грн 
Ділянка 
Студита 

 
граніт 

геологічне вивчення, у 
тому числі ДПР 

Миколаївська 121 125 322 000 

Ділянка 
Карпихинська 

бурштин 

геологічне вивчення 
бурштиноносних надр, у 

тому числі ДПР з 
подальшим 

видобуванням 
бурштину 

Рівненська 334 220 4 100 000 

Ділянка 
Рівненська-

289 
 

бурштин 
геологічне вивчення, у 

тому числі ДПР 
Рівненська 1 887 892 10 000 000 

Ділянка 
Рівненська-

347 
 

бурштин 
геологічне вивчення, у 

тому числі ДПР 
Рівненська 921 442 5 000 000 

Меденицька 
ділянка 

 
торф 

геологічне вивчення, у 
тому числі ДПР 

Львівська 1 099 177 1 180 000 

Ділянка 
Рівненська-

724 
бурштин 

геологічне вивчення 
бурштиноносних надр, у 

тому числі ДПР з 
подальшим 

видобуванням 
бурштину 

Рівненська 338 980 362 000 

Петрівське 
родовище 

 

пісок, 
вапняк 

видобування 
Івано-

Франківська 
333 394 368 000 

Ділянка 
Федорівська-

10 
бурштин 

геологічне вивчення 
бурштиноносних надр, у 

тому числі ДПР з 
подальшим 

видобуванням 
бурштину  

Рівненська 248 880 261 350 

Цеценівське 
родовище 

 
крейда видобування Тернопільська 22 123 805 000 
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Законодавчі ініціативи 

 

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт № 6004-д від 04.01.2023 

«Про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і 

здоров'я довкілля». 

Законопроєкт є результатом об’єднання законопроєктів №№ 6004, 6004-1, 6004-2 та  

спрямований на імплементацію Директиви ЄС 2010/75/ЄС, а саме впровадження 

інтегрованого довкільного дозволу для операторів установок, що здійснюють викиди 

для контролю та зменшення викидів забруднюючих речовин та застосування ними 

найкращих доступних технологій та методів (НДТМ). Детальний аналіз див. у випуску 

НадраMonitor за 1-12 вересня 2021 року та у відповідному дослідженні DiXi Group.  

Основним елементом законопроєкту є перехід від фрагментарної дозвільної системи 

(окрема видача дозволів на кожен вид забруднення) до інтегрованої. У законопроєкті 

визначено перелік видів діяльності, що вимагають отримання інтегрованого 

довкільного дозволу, правові засади для видачі, анулювання, відмови у видачі 

дозволу. При цьому, всі дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами, дозволи на спеціальне водокористування та 

дозволи на здійснення операцій з оброблення відходів, отримані операторами 

установок, мають втратити чинність з дня отримання інтегрованого довкільного 

дозволу. 

До переліку видів діяльності, що потребують отримання інтегрованого довкільного 

дозволу, серед іншого, віднесено діяльність в сфері енергетики (спалювання палива в 

установках із загальною номінальною споживаною тепловою потужністю 50 мегават 

або більше, переробка нафти і газу, виробництво коксу, газифікація або зрідження: 

вугілля та інших видів палива в установках із загальною номінальною споживаною 

тепловою потужністю 20 мегават або більше), виробництва та обробки металів, 

переробки мінеральної сировини, хімічної промисловості, управління відходами та 

інші види діяльності.  

В більшості положень  законопроєкт № 6004-д відповідає вимогам Директиви 

2010/75/ЄС, хоча і містить низку норм, які свідчать про неповну імплементацію 

Директиви, а також створення передумов для «обходу» її вимог (зміни у основних 

визначеннях, поділ діяльності на основну і допоміжну і з різними правовими 

наслідками, вилучення певних видів діяльності із сфери застосування Закону, не 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41111
https://komekolog.rada.gov.ua/documents/dijal_komit/work_komekol/zasid/76102.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72690
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72691
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72817
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_004-10#Text
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-1_12_dixigroup_extractives_monitoring.pdf
https://dixigroup.org/analytic/12308/


встановлення конкретних строків виведення установки із експлуатації,  доступ до 

екологічної інформації тощо). Більш детальний аналіз готують експерти DiXi Group. 

 

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 8291 від 19.12.2022 «Про 

внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 

України щодо врахування отриманої безоплатної та безповоротної допомоги 

підприємствами комунальної та енергетичної інфраструктури при обрахуванні і 

сплаті податку на прибуток підприємств». 

Відповідно до тексту законопроєкту, пропонується на період воєнного стану, а також 

протягом 6 місяців після його завершення дозволити підприємствам, що здійснюють 

господарську діяльність із виробництва, передачі, розподілу електричної енергії, 

транспортування, розподілу природного газу, централізованого теплопостачання 

водопостачання та водовідведення зменшити фінансовий результат до 

оподаткування на суму отриманої ними безоплатної та безповоротної допомоги у 

формі товарів (обладнання) від іноземних держав чи міжнародних організацій. 

 

Новини уряду та інших ЦОВВ 

 

Кабмін протягом моніторингового періоду: 

• призначив тимчасово виконуючим обов’язки керівника АТ «Укргазвидобування» 

Олега Толмачова, а тимчасово виконуючим обов’язки керівника АТ 

«Укртрансгаз» - Романа Малютіна; 

• розпорядженням від 20 грудня 2022 р. № 1172-р надав згоду для АТ 

«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» на продаж, постачання 

природного газу для АТ «Укртрансгаз» обсягом 547 000 тис. куб. метрів; 

• постановою від 27 грудня 2022 р. № 1443 вніс зміни до Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті на придбання природного газу для 

проходження опалювального сезону 2022—2023 років, встановивши, що 

природний газ для проходження опалювального сезону за відповідною 

бюджетною програмою має закуплятися лише за зовнішньоекономічними 

договорами/контрактами, укладеними на умовах попередньої оплати та 

транспортування до кордону України. Попередня редакція Порядку 

передбачала можливість закупівлі природного газу не лише за 

зовнішньоекономічними договорами, а й газу українського видобутку; 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41042
https://www.naftogaz.com/news/government-appoints-interim-managers-at-two-naftogaz-group-enterprises-ukrgasvydobuvannya-and-ukrtransgaz
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1172-2022-%D1%80#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zminy-do-punktu-7-poriadku-vykorystannia-koshtiv-s1443-271222


• розпорядженням від 30 грудня 2022 р. № 1214-р погодив додаток 4 «Методика 

розрахунку резерву сумнівних боргів під очікувані кредитні збитки для 

дебіторської заборгованості» до Облікової політики акціонерного товариства 

«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», та його дочірніх 

підприємств; 

• постановою від 23 грудня 2022 р. № 1432 зобов’язав АТ «Національна 

акціонерна компанія «Нафтогаз України» здійснити перерахування до 

спеціального фонду державного бюджету дивідендів, що нараховуються на 

акції товариства, що належать державі, за результатами фінансово-

господарської діяльності товариства у 2022 році, та авансового внеску з податку 

на прибуток підприємств під час виплати таких дивідендів (доходу), у сумі, що 

відповідає сумі договорів про організацію взаєморозрахунків, укладених 

відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для фінансового забезпечення заходів з врегулювання заборгованості. 

Держгеонадра наказом № 463 від 26 грудня 2022 року скасувала проведення частини 

(див. Перелік) планових перевірок, встановлених Річним планом заходів державного 

нагляду (контролю) на 2023 рік. 

 

https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-diialnosti-aktsionernoho-tovarystva-natsionalna-aktsionerna-kompaniia-naftohaz-ukrainy-1214-301222
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vyplatu-richnykh-dyvidendiv-aktsionernym-tovarystvom-natsionalna-s1432-231222
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/nakaz-463-vid-26.12.2022.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/nakaz-463-vid-26.12.2022-dodatok.xlsx

