
 ПРОЄКТ  
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від _____________ №___________ 

 
МЕТОДИКА  

визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального 
дозволу на користування надрами 

 
1. Цією Методикою визначається механізм розрахунку початкової ціни 

продажу на аукціоні спеціальних дозволів на користування надрами (далі – 
початкова ціна дозволу), а також розміру збору, у випадках надання 
спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціону, у 
межах України, її континентального шельфу та виключної (морської) 
економічної зони (за винятком тих випадків, які окремо передбачені 
законодавством України). 

В залежності від випадків надання спеціальних дозволів на користування 
надрами, з метою видобування корисних копалин, та, не пов’язаних з 
видобуванням корисних копалин початкова ціна дозволу застосовується у 
значеннях: 

початкова ціна дозволу – у разі надання спеціального дозволу на 
користування надрами шляхом проведення аукціону – ціна, з якої починаються 
торги; 

початкова ціна дозволу – у випадках надання спеціального дозволу на 
користування надрами без проведення аукціону – розмір збору, який 
справляється за отримання спеціального дозволу на користування надрами. 

2. Об'єктом обчислення початкової ціни дозволу є визначене у 
встановленому порядку родовище або ділянка надр, а для дозволів, не 
пов’язаних з видобуванням – підземна споруда (сховище), геологічна територія, 
геологічний об’єкт. 

3. Вихідною інформацією для визначення початкової ціни дозволу є 
результати раніше проведених геолого-економічних оцінок (ГЕО-1, ГЕО-2, 
ГЕО-3), протоколи затвердження запасів корисних копалин за результатами 
проведеної державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, державні 
баланси запасів корисних копалин, річний проектний видобуток корисних 
копалин, очікувані запаси (ресурси) на родовищі корисних копалин та/або 
ділянці надр, дані зазначені в дозволах на спеціальне водокористування, акти та 
протоколи експертних оцінок ресурсів підготовлених і виявлених об'єктів 
Держгеонадр, протоколи затвердження прогнозних ресурсів наукової ради з 
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прогнозування при Держгеонадрах, дані об’єктів аналогів, матеріали надані 
ДПС. 

4. Для розрахунку початкової ціни дозволу застосовується ціна одиниці 
товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини 
(мінеральної сировини), яка діє на момент розрахунку, а саме: 

оприлюднена на офіційному веб-сайті Мінекономіки середня митна 
вартість імпортного природного газу та фактична ціна реалізації для нафти і 
конденсату; 

на всі інші корисні копалини – ціна одиниці товарної продукції (Цо) 
визначається шляхом опрацювання інформації отриманої з прайс-листів 
гірничодобувних підприємств, з наданих даних, Держмитслужби, ДПС та з 
інших опублікованих джерел і оприлюднюється на офіційному веб-сайті 
Держгеонадр (із зазначенням їх походження), за формою наведеною в додатку 1 
до цієї Методики і переглядається не рідше одного разу на рік. 

Визначена, таким чином, ціна одиниці товарної продукції (ЦО) є 
обов’язковою для визначення початкової ціни дозволу на всій території 
України до моменту її перегляду (офіційного оприлюднення). 

При цьому, якщо з моменту затвердження запасів родовища або ділянки 
надр до моменту розрахунку початкової ціни дозволу пройшло не більше 1 
року, то для таких об’єктів (крім нафтогазових) застосовується ціна одиниці 
товарної продукції (ЦО), яка була визначена при затвердженні даних запасів. 

5. Початкова ціна дозволу (ПЦД) – це частка від вартості запасів і ресурсів 
корисних копалин родовища або ділянки надр, яка визначається за формулою: 

 

ПЦД = (  (Отп  ЦО)i)  к, 

де: 
∑ – знак суми; 
i – кількість видів товарної продукції гірничого підприємства – корисної 

копалини (мінеральної сировини) від 1 до n родовища або ділянки надр, на 
користування якими передбачається отримати дозвіл/продовжити строк дії 
дозволу; 

Отп – обсяг і-того виду товарної продукції гірничого підприємства – 
проектного видобутку корисної копалини (мінеральної сировини) родовища або 
ділянки надр; 

ЦО – ціна одиниці і-того виду товарної продукції гірничого підприємства – 
корисної копалини (мінеральної сировини); 

å
=

n

i 1
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к – коефіцієнт переходу (частка) від сумарної вартості товарної продукції 
родовища або ділянки надр до початкової ціни продажу дозволу (далі – 
коефіцієнт переходу). 

6. Коефіцієнт переходу (к) становить: 
1) для твердих корисних копалин і підземних вод - 0,0028; 
2) для вуглеводневих об’єктів: 
розвіданих родовищ нафти і газу (за результатами ГЕО-1, розвіданих класу 

111 запасів) – 0,0067; 
для інших (за результатами ГЕО-2, ГЕО-3, попередньо розвіданих класу 

122 запасів, перспективних класу 333 ресурсів та прогнозних класу 334 
ресурсів) – 0,003; 

При цьому при визначенні початкової ціни дозволу (ПЦД) враховуються 
всі класи запасів і ресурсів, що числяться на родовищі, площі або ділянці надр. 

7. Обсяг товарної продукції для об’єктів, технічних, теплоенергетичних, 
питних (для централізованого та нецентралізованого водопостачання) і 
мінерально-лікувальних вод (далі – підземних вод) розраховується шляхом 
множення річного обсягу з використання експлуатаційних запасів, який 
визначено дозволом на спеціальне водокористування, на строк надання 
спеціального дозволу на користування надрами. 

Обсяг товарної продукції для вуглеводневих об’єктів, що мають запаси і 
ресурси з невизначеним промисловим значенням, визначається шляхом 
переведення кількості запасів і ресурсів корисних копалин до видобувних 
(експлуатаційних) за допомогою коефіцієнтів переводу, які становлять: 

для запасів і ресурсів вуглеводнів (коди класів 331, 332 і 333) – 0,25; 
для прогнозних ресурсів класу 334 – 0,125. 
Для інших корисних копалин переведення кількості запасів і ресурсів до 

видобувних (експлуатаційних) запасів та виходу товарної продукції 
визначається за допомогою їх пропорційного співвідношення згідно останніх 
протоколів затвердження запасів в ДКЗ України по аналогічним об’єктам. 

8. Початкова ціна дозволу (ПЦД) (розмір збору) за надання спеціальних 
дозволів на користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням 
корисних копалин, з метою використання ділянок надр для будівництва та 
експлуатації підземних споруд або для підземного зберігання нафти, газу та 
інших речовин і матеріалів, або використання ділянок надр для захоронення 
шкідливих речовин і відходів  виробництва, скидання стічних вод, визначається 
шляхом множення обсягу (об’єму, площі) підземної споруди (сховища) на 
кількість мінімальних заробітних плат, розмір яких встановлюється Законом 
України «Про державний бюджет України» чинних на дату проведення 
розрахунків, за формулою: 
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ПЦД = ОНВ  КМЗ , 
де: 
ОНВ – обсяг (об’єм, площа) підземних споруд (сховищ), на користування 

якими надається спецдозвіл на користування надрами, в цілях не пов’язаних з 
видобуванням корисних копалин; 

КМЗ – кількість мінімальних заробітних плат згідно додатку 2 до цієї 
Методики. 

9. Початкова ціна дозволу (ПЦД) на геологічне вивчення та геологічне 
вивчення з дослідно-промисловою розробкою родовищ корисних копалин (крім 
випадків надання дозволів з подальшим видобуванням (промисловою 
розробкою родовищ)) становить 10 відсотків початкової ціни дозволу на 
видобування корисних копалин. 

Для геологічного вивчення та для геологічного вивчення з подальшою 
дослідно-промисловою розробкою вуглеводневих об’єктів, що не мають 
затвердженої ресурсної оцінки, початкова ціна дозволу (ПЦД) – визначається із 
розрахунку 7 мінімальних заробітних плат, розмір яких встановлюється 
Законом України «Про державний бюджет України» чинних на дату 
проведення розрахунків, за 1 кв. км площі. 

10. У випадках надання спеціального дозволу на користування надрами без 
проведення аукціону збір становить: 

на видобування корисних копалин для дозволу, що отримується  
вперше – 100 відсотків початкової ціни дозволу; 

на геологічне вивчення та геологічне вивчення з дослідно-промисловою 
розробкою родовищ корисних копалин (крім випадків надання дозволів з 
подальшим видобуванням (промисловою розробкою родовищ)) для дозволу, що 
отримується вперше – 10 відсотків початкової ціни дозволу на видобування 
корисних копалин; 

для об’єктів, які надаються з метою виконання угод про розподіл  
продукції – 1 відсоток початкової ціни дозволу; 

на геологічне вивчення за рахунок коштів державного бюджету – 20 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

11. Збір за продовження строку дії дозволу справляється у розмірі, 
визначеному згідно з додатком 3 до цієї Методики. 

 

´
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Додаток 1 
до Методики 

 
ФОРМА  

затвердження ціни одиниці товарної продукції – видобутої корисної 
копалини (мінеральної сировини) (ЦО) 

на _________________ року 
 

№ 
п/п 

Код 
корисної 

копалини 1) 

Назва корисної 
копалини 

Одиниця 
виміру 

Вид товарної 
продукції (корисна 

копалина, руда, 
концентрат, тощо) 

Значення 
Цо 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: 1) Код корисної копалини відповідно до Кодифікатора корисних копалин згідно 
додатку 13 до Податкової декларації з рентної плати в редакції Наказу Міністерства фінансів 
України № 927 від 07.11.2016 року. 
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   Додаток 2 
до Методики 

ПОКАЗНИКИ  
для визначення розміру збору за користування надрами в цілях, не 

пов’язаних з видобуванням корисних копалин 
 

Ціль використання надр Одиниця виміру 
Кількість 

мінімальних 
заробітних плат 

Використання ділянок надр для будівництва та 
експлуатації підземних споруд, для підземного 
зберігання нафти, газу та інших речовин і 
матеріалів, захоронення шкідливих речовин і 
відходів виробництва, скидання стічних вод: 

  

зберігання природного газу та газоподібних 
продуктів 

млн. куб. метрів 
активного об’єму 

 
2 

зберігання нафти та інших рідких 
нафтопродуктів 

тис. куб. метрів 2 

скидання стічних вод -"- 5 

захоронення шкідливих речовин і відходів 
(крім радіоактивних) 

-"- 40 

захоронення радіоактивних відходів -"- 50 

захоронення радіоактивних відходів за кошти 
державного бюджету 

1 дозвіл 1 

витримування виноматеріалів, виробництво і 
зберігання винопродукції 

 
тис. кв. метрів 6 

вирощування грибів, овочів, квітів та інших 
рослин 

-"- 3,5 

зберігання харчових продуктів, промислових та 
інших товарів, речовин і матеріалів 

-"- 2,6 

провадження іншої господарської діяльності -"- 8,5 

створення геологічних територій та об’єктів, 
що мають важливе наукове, культурне, 
санітарно-оздоровче значення (наукові 
полігони, геологічні заповідники, заказники, 
пам’ятки природи, лікувальні, оздоровчі 
заклади)  

1 об’єкт 

1 

експлуатації підземних споруд, пов'язаних із 
запобіганням підтопленню недіючих шахт 

1 об’єкт 1 

__________________________ 



7 
 

Додаток 3 
до Методики 

РОЗМІР  
збору за продовження строку дії спеціальних дозволів на право  

користування надрами 
 

 
 

Вид користування надрами 

Розмір збору 
 

неоподатковуваних 
мінімумів доходів 

громадян 

відсотків початкової ціни 
продажу дозволу на аукціоні 
(на дату подання заяви про 

продовження строку дії 
дозволу) 

Геологічне вивчення за рахунок коштів 
державного бюджету 

20 за кожний рік 
продовження 

 

Геологічне вивчення, у тому числі 
дослідно-промислова розробка 

 
10 за кожний рік продовження 

(але не менш як 100 
неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян) 
Геологічне вивчення, в тому числі 
дослідно-промислова розробка, 
підземних вод (крім мінеральних), для 
всіх потреб, крім виробництва 
фасованої питної води, за умови, що 
обсяг видобування питних підземних 
вод з водозаборів перевищує 300 куб. 
метрів на добу 

 
5 за кожний рік продовження 

(але не менш як 100 
неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян) 

Видобування 
 

20 (але не менше як 1000 
неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян) 
Виконання угод про розподіл продукції 

 
1 

Використання ділянок надр для 
будівництва та експлуатації підземних 
споруд, для підземного зберігання 
нафти, газу та інших речовин і 
матеріалів 

 
20 

Використання ділянок надр для 
захоронення шкідливих речовин і 
відходів виробництва, скидання 
стічних вод  

 
20 

Створення геологічних територій та 
об’єктів, що мають важливе наукове, 
культурне, санітарно-оздоровче 
значення (наукові полігони, геологічні 
заповідники, заказники, пам’ятки 
природи, лікувальні, оздоровчі 
заклади) 

 
20 

Експлуатація підземних споруд, 
пов'язаних із запобіганням 
підтопленню недіючих шахт 

 
20 

__________________________ 


