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Спецдозволи на користування надрами  

Протягом моніторингового періоду Держгеонадра опублікувала інформацію про 

надання 7 спецдозволів на:  

• видобування питних підземних вод на родовищі Трипільське-2, ділянці 

Трипільська-2 (свердловини №№ 1, 3, 11, 13, 17, 19, 25, 29, 31, 35, 37, 5, 15) у 

Київській області; 

• видобування питних підземних вод на родовищі Трипільське, ділянка 

Трипільська (свердловини №№ 7, 33, 41) у Київській області; 

• видобування піску на Сотницькому родовищі у Дніпропетровській області; 

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

підприємства «Бориспільводоканал» (свердловини №№ 2, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 

28, 29) у Київській області; 

• видобування технічних підземних вод на родовищі Луцьке, Північно-Західній 

ділянці (свердловини №№ 1, 2) у Волинській області; 

• видобування питних підземних вод на Київському родовищі, ділянці «ТЕЦ № 5» 

ПАТ «Київенерго» (свердловини №№ 1а, 2, 3) у Київській області; 

• видобування питних підземних вод на Київському родовищі, ділянці «ТЕЦ № 6» 

ПАТ «Київенерго» (свердловини №№ 1, 7-с, 8-ю) у Київській області. 

Держгеонадра анулювала 4 спецдозволи на: 

• видобування кам’яного вугілля на полі закритої шахти «Центральна» у 

Донецькій області; 

• геологічне вивчення, у тому числі ДПР пісковику на ділянках №№ 1,2 ділянки 

Буданівська-2 у Тернопільській області; 

• видобування валунно-гравійно-піщаної суміші на родовищі Журацьке-1 в Івано-

Франківській області; 

• геологічне вивчення піску на ділянці Звинячівська у Волинській області. 

Продовжено дію 5 спецдозволів на видобування корисних копалин, серед яких:  

• 4 спецдозволи на видобування питних підземних вод на родовищі 

Червоноградське (ділянки Правдинська, Борятинська, Бендюзька, 

Межиріченська) у Львівській області; 

• спецдозвіл на видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ) на 

Ромашківському родовищі у Сумській та Чернігівській областях. 

Окрім цього, поновлено дію 5 спецдозволів на розробку на видобування таких 

корисних копалин: 

• граніту, мігматиту, гнейсу, діабазу родовищі «Боброва гора», ділянка 

Центральна у Житомирській області; 

https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2023/02/nakaz-4-rh-2023-nadannia-vid-22.02.2023-%E2%84%96-82.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2023/02/nakaz-76-vid-21.02.2023.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2023/02/nakaz-78-vid-21.02.2023.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2023/02/nakaz-81-vid-21.02.2023-dodatok.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2023/02/nakaz-81-vid-21.02.2023-dodatok.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2023/02/nakaz-4-rh-2023-prodovzhennia-vid-22.02.2023-%E2%84%96-83.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2023/02/nakaz-81-vid-21.02.2023-dodatok.doc


• питних підземних вод на ділянці надр у м. Прилуки, де розташовані водозабори 

«Центральний» та «Південний» у Чернігівській області; 

• бурого вугілля на Мокрокалигірському родовищі у Черкаській області; 

• габро на Юліївському родовищі, ділянці Центральна у Житомирській області; 

• питних підземних вод на водозаборі МКП «Водограй» у Херсонській області. 

 

Держгеонадра оголосили перший аукціон з продажу спецдозволів на користування 

надрами, який пройде 15 березня 2023 року. На аукціон виставлено 12 спецдозволів: 

№ 

з/п 

Назва об’єкта 

користування 

Вид корисної 

копалини 

Вид 

користування 

надрами 

Місце 

розташування 

1. 

Сколівське 

(Святославське) 

родовище 

пісковик видобування 
Львівська 

область 

2. Зубівська ділянка пісковик 

геологічне 

вивчення,  

у т.ч. ДПР 

Тернопільська 

область 

3. 
Південноостапська 

ділянка 
торф 

геологічне 

вивчення,  

у т.ч. ДПР 

Житомирська 

область 

4. Лунківська ділянка 
сировина піщано-

гравійна 

геологічне 

вивчення,  

у т.ч. ДПР 

Чернівецька 

область 

5. 
Родовище Верба-1 

(урочище Дворище) 
торф видобування 

Рівненська 

область 

6. Долинське родовище сіль кам’яна (галіт) видобування 

Івано-

Франківська 

область 

7. Родовище Довге сапропель видобування 
Волинська 

область 

8. Ділянка Руденьке 
сировина піщано-

гравійна 

геологічне 

вивчення,  

у т.ч. ДПР 

Чернівецька 

область 

9. Кодринське родовище пісок кварцовий видобування 
Київська 

область 

10. 

Ділянка №2 

Задвір'ївського 

родовища 

пісок кварцовий видобування 
Львівська 

область 

11. 

Ділянка «Баня» 

(свердловини №№3ре, 

2ре, 4р) Моршинського 

родовища 

води підземні 

мінеральні без 

специфічних 

компонентів та 

властивостей 

розсільні та міцні 

розсільні 

видобування 
Львівська 

область 

12. Ділянка Єльне-1 бурштин 

геологічне 

вивчення,  

у т.ч. ДПР 

Рівненська 

область 

 

 

 

https://www.geo.gov.ua/derzhheonadra-oholosyly-pershi-auktsiony-v-2023-rotsi/
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20230223-13189
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20230223-13189
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20230223-13189
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20230223-33805
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20230223-10919
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20230223-10919
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20230223-01527
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20230223-33402
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20230223-33402
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20230223-47318
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20230223-13646
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20230223-26111
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20230223-98435
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20230223-49035
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20230223-49035
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20230223-49035
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20230223-19367
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20230223-19367
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20230223-19367
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20230223-19367
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20230223-79528


Регуляторні ініціативи 

20 лютого 2022 року Держгеонадра опублікувала проєкт постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення, функціонування та 

доступу до інформації єдиної державної електронної геоінформаційної системи 

користування надрами» 

Проєкт розроблено на виконання Закону № 2805–IX «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування 

надрами», прийнятого Верховною Радою 1 грудня 2022 року, який передбачає 

створення Єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування 

надрами на Державному геологічному порталі. Детальний аналіз прийнятого Закону 

див. у спецвипуску НадраMonitor. 

Проєктом постанови КМУ пропонується затвердити Порядок ведення, функціонування 

та доступу до інформації єдиної державної електронної геоінформаційної системи 

користування надрами (ЄДЕГС). Порядок визначає мету створення, структуру, 

загальні засади ведення, процедуру та вимоги щодо функціонування та доступу до 

інформації в інформаційній системі.  

Як передбачається, ЄДЕГС включатиме в себе такі складові: 

• Державний фонд надр України, у тому числі Державний фонд родовищ корисних 

копалин та резерв цього фонду; 

• державні реєстри спецдозволів на користування надрами, нафтових та газових 

родовищ, артезіанських свердловин, державний водний кадастр (розділ 

«Підземні води»); 

• державний геологічний веб-портал; 

• електронний кабінет ЄДЕГС та електронний кабінет надрокористувача з 

функціоналом подання заяв і документів для отримання, продовження строку 

дії, внесення змін, розширення меж, переоформлення спецдозволів; 

• форми звітності щодо обліку запасів корисних копалин; 

• відомості про заяви на отримання, продовження строку дії, внесення змін до 

спецдозволів; 

• каталог відомостей про геологічну інформацію; 

Пропозиції та коментарі до проєкту приймаються до 20 березня 2023 року. 

 

 

 

https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2023/02/proiekt-postanovy-forma-dozvoluzaiavy.docx
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2805-20#Text
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2022/12/speczvypusk-4187_08122022.pdf
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2023/02/proekt-postanovy-iedehs.docx
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2023/02/poriadok-iedehs.docx


Інші новини уряду, ЦОВВ 

Кабінет Міністрів України цього тижня: 

• постановою від 24 лютого 2023 р. № 167 вніс зміни до Положення про 

Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України. Визначено, що Адміністрація Держспецзвʼязку є центральним органом 

виконавчої влади, який забезпечує здійснення повноважень уповноваженого 

органу у сфері захисту критичної інфраструктури України, передбачених Закону 

України «Про критичну інфраструктуру України»; 

• розпорядженням від 24 лютого 2023 р. № 168-р передав в управління Фонду 

державного майна України активи російського мільярдера Міхаіла Шелкова, що 

сприяв збройній агресії рф проти України. Серед конфіскованих активів 100% 

ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна», 100% ТОВ «Демурінський гірничо-

збагачувальний комбінат», 100% ТОВ «Тай-Мінералс», 100% ТОВ «Інвестагро», 

що видобувають титан та виготовляють титанову продукцію. 

Як повідомило Міністерство енергетики, 22 лютого відбулося онлайн-засідання 

багатосторонньої групи Ініціативи забезпечення прозорості у видобувних галузях 

(ІПВГ), на якому було затверджено Робочий план впровадження ІПВГ на 2023 рік та 

Технічне завдання незалежному адміністратору на підготовку Звіту ІПВГ за 2022 рік. 

Заходами, що передбачені Робочим планом на 2023 рік, є інтеграція в урядові 

системи, моніторинг і оцінка впровадження, модернізація та удосконалення онлайн-

платформи, створення Національного секретаріату ІПВГ та впровадження ІПВГ на 

регіональному рівні. Також на засіданні було обговорено включення заходів з 

імплементації ІПВГ до Плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий 

Уряд». 

Під головуванням міністра енергетики України Германа Галущенка відбулось 

обговорення питань реалізації укладених угод про розподіл продукції (УРП) 

Балаклійської, Берестянської, Бузівської, Іванівської, Софіївської, Угнівської, 

Зінківської та Юзівської ділянок за участю Державної служби геології та надр, Асоціації 

газовидобувних компаній України, а також підприємств, що уклали такі угоди. Учасники 

наради обговорили особливості виконання УРП в умовах воєнного стану, включаючи 

форс-мажорні обставини, ініціативи щодо підготовки змін до законодавства з метою 

поліпшення механізму реалізації УРП. 

Держгеонадра звертають увагу надрокористувачів на оновлення Порядку державної 

реєстрації робіт та досліджень, що пов'язані з геологічним вивченням надр. Згідно зі 

змінами, які були затверджені Наказом Міндовкілля від 22.10.2022 р. № 422, 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-polozhennia-pro-administrat-a167
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vyznachennia-upovnovazhenoho-orhanu-upravlinnia-aktyvamy-stiahnutymy-v-dokhid-derzhavy-168r-240223
https://www.mev.gov.ua/novyna/vprovadzhennya-initsiatyvy-prozorosti-vydobuvnykh-haluzey-spryyatyme-vidpovidalnomu
https://www.mev.gov.ua/novyna/u-minenerho-obhovoryly-osoblyvosti-vykonannya-uhod-pro-rozpodil-vuhlevodniv-v-umovakh
https://www.geo.gov.ua/oholoshennia-shchodo-zmin-do-protsedury-derzhavnoyi-reiestratsiyi-robit-i-doslidzhen-poviazanykh-iz-heolohichnym-vyvchenniam-nadr/


надрокористувачі тепер повинні подавати заяву разом з документами у виключно 

електронному форматі за формою № 3-ГР. 

За словами Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, у зоні 

бойових дій знаходиться найбільш промислово розвинена частина країни, окуповано 

132 родовища корисних копалин, а збитки видобувної галузі за рік сягають 7,76 трлн 

грн. 

За словами голови Держгеонадр Романа Опімаха, з 2019 року легальний видобуток 

бурштину зріс у 8 разів - із 2 819 кг до 24 174 кг у 2022 році. Із 2020 року на аукціонах 

було продано 85 спецдозволів на користування надрами на суму понад 146 млн грн. 

Окрім цього, Опімах наголосив на тому, що уряд продовжує спрощувати умови для 

розробки бурштиноносних надр. Зокрема, Кабмін затвердив порядок вирубування 

лісів та чагарників, що має прискорити початок видобутку бурштину та суттєво 

зменшити у часі процедуру погодження з агентствами лісового господарства. Окрім 

цього, прийнятий Закон № 2805–IX дозволяє надрокористувачам продовжити 

«наскрізний» спецдозвіл на розробку та видобуток бурштиноносних надр на 5 років. 

https://www.kmu.gov.ua/news/rik-povnomasshtabnoho-vtorhnennia-rf-sered-zhertv-i-ukrainske-dovkillia
https://www.youtube.com/watch?v=9MtvKd61z3Y
https://www.geo.gov.ua/vstanovleno-poriadok-vyrubuvannia-lisiv-na-diliankakh-pryznachenykh-ne-dlia-lisovoho-hospodarstva/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2805-20#Text

