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МОНІТОРИНГ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ЗМІН У РЕГУЛЮВАННІ ВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ 

9 січня – 15 січня 2023 року 

 

 

 

 

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 онлайн-аукціони  

 

Протягом моніторингового періоду Держгеонадра опублікувала інформацію про 

поновлення спеціального дозволу на видобування технічних підземних вод на ділянці 

«Луганськтепловоз» Луганського родовища у Луганській області. 

 

Протягом моніторингового періоду Держгеонадра провели онлайн аукціони з продажу 

спеціальних дозволів на користування надрами, де цінову пропозицію отримали 2 

спецдозволи на: 

• геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі ДПР родовищ з 

подальшим видобуванням бурштину на ділянці Федорівська-9 у Рівненській 

області у розмірі 437 280 грн, при стартовій ціні у 337 280 грн; 

• геологічне вивчення піску на ділянці Вишгородська у Київській області у розмірі 

35 050 000 грн, при стартовій ціні 162 784 грн. 

 

Законодавчі ініціативи 

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт № 8298 від 22.12.2022 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 

України щодо додаткової підтримки вітчизняної промисловості та бізнесу під 

час воєнного стану». 

Законопроєкт, серед іншого, передбачає встановлення на період воєнного стану, а 

також протягом 6 місяців після його завершення, нульової ставки рентної плати за 

користування надрами для видобування руд заліза (лише для руди, яка не 

експортується). На такий самий період пропонується звільнити від рентної плати за 

спеціальне використання води за: 

• фактичний обсяг води, що використовується водокористувачами з водних 

об’єктів розташованих на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або 

на територіях, тимчасово окупованих рф, для виробництва електричної енергії 

(в тому числі для теплообмінних процесів); 

• фактичний обсяг води, пропущений через турбіни гідроелектростанцій для 

вироблення електричної енергії розташовані на територіях, на яких ведуться 

(велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих рф. 

 

 

https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2023/01/nakaz-18-vid-12.01.2023.doc
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221227-27383
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20221227-21393
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41054


Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування рекомендував прийняти в другому читанні законопроєкт 

№ 7327 від 28.04.2022 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля 

(екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері 

довкілля» та в цілому як Закон. 

Законопроєкт визначає правові засади функціонування комплексної державної 

системи моніторингу стану довкілля, яка, серед іншого, включатиме моніторинг 

геологічного середовища України, зокрема ендогенних і екзогенних геологічних 

процесів. Задля цього, законопроєктом передбачається внесення змін до Закону «Про 

державну геологічну службу» та покладання на Держгеонадра функцій моніторингу 

геологічного середовища. 

 

Новини уряду та інших ЦОВВ 

 

Держгеонадра опублікувала до обговорення наступні проєкти наказів Міністерства 

захисту довкілля та природних ресурсів України: 

• проєкт наказу Міндовкілля «Про внесення змін до наказу Міністерства 

екології та природних ресурсів України від 14 березня 2016 року № 97»  

Плануються зміни до інструкції та форми звітності № 5-ГР (тверді горючі, металічні 

та неметалічні корисні копалини) (річна), «Звітний баланс запасів корисних 

копалин за рік» та інструкції та форми звітності № 7-ГР (підземні води) (річна), 

«Звітний баланс використання підземних вод за рік». Зауваження та пропозиції 

приймаються на office@geo.gov.ua до 12 лютого 2023 року; 

• проєкт наказу Міндовкілля «Про затвердження Правил охорони підземних 

вод» 

Проєкт містить вимоги з охорони підземних вод, заходи з охорони навколишнього 

середовища та надр при здійсненні будь яких видів антропогенної діяльності, що 

може негативно позначитися на якісних показниках підземних вод. Правила будуть 

обов’язковими для всіх водокористувачів, діяльність яких пов’язана із 

геологорозвідувальними роботами, проєктуванням, будівництвом, експлуатацією 

об’єктів з видобутку підземних вод, інших об’єктів, діяльність яких має або може 

мати негативний вплив на стан підземних вод, а також для користувачів підземних 

вод, незалежно від мети і обсягів видобутку цих вод. Зауваження та пропозиції 

приймаються на office@geo.gov.ua до 12 лютого 2023 року. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39521
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2023/01/nakaz-formy-7-hr_5-hr.docx
mailto:office@geo.gov.ua
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2023/01/nakaz_pravyla-okhorony-pidzemnykh-vod.docx
mailto:office@geo.gov.ua

