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Diagram 
Аналіз діючих ліцензій нафто- і газовидобування 
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Статтею 13 Закону України «Про нафту і газ» визначені види спеціальних 

дозволів, що надаються на користування нафтогазоносними надрами. Серед них 

спецдозволи:  

 на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову 

розробку родовищ (дозволяється видобування обмеженої кількості нафти та газу 

для визначення промислової цінності родовища);   

 на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову 

розробку родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу (промисловою 

розробкою родовищ) (після здійснення дослідно-промислової розробки родовища 

дозволяється вилучати з нього вуглеводневі ресурси);   

 на видобування нафти і газу (промислову розробку родовищ);   

 на будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням 

корисних копалин, у тому числі підземних сховищ нафти чи газу та споруд для 

захоронення відходів виробництва нафтогазової галузі і супутніх вод; 

 на виконання робіт, передбачених угодами про розподіл продукції  
 

Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами надається на такий 

строк для:  

  геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової 

розробки родовищ на суші - не більш як на 5 років, на континентальному шельфі 

та у межах виключної (морської) економічної зони України - 10 років;  

 видобутку нафти і газу (промислової розробки родовищ) на суші - не більш як на 

20 років, на континентальному шельфі та у межах виключної (морської) 

економічної зони України - не більш як на 30 років;  

 геологічного вивчення нафтогазоносних надр з подальшою промисловою 

розробкою виявлених родовищ - на строк, що охоплював би період дії окремих 

спеціальних дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр і на 

видобування нафти і газу (промислову розробку родовищ), але не більш як на 20 

років на суші і не більш як на 30 років на континентальному шельфі та в межах 

виключної (морської) економічної зони України;  

 спорудження та експлуатації підземних сховищ нафти чи газу - не більш як на 50 

років.  

Користувач нафтогазоносними надрами, який належно виконував вимоги та умови, 

передбачені спеціальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами та 

угодою про користування нафтогазоносними надрами, має право на продовження 

строку дії цього дозволу. 
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Дійсні спецдозволи 

Недійсні спецдозволи 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

24 

13 
52 

1 Геологічне вивчення з дослідно-
промисловою розробкою 

Геологічне вивчення, дослідно-
промислова розробка. Видобування                                                                               

Видобування 

Угода про розподіл 

90 

51 

25 

4 Геологічне вивчення з дослідно-
промисловою розробкою 

Геологічне вивчення 

Видобування 

Геологічне вивчення, дослідно-
промислова розробка, видобування 

5 

Станом на 01.04.2016 р. у Держреєстрі міститься інформація про 261 

спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами в 

межах Харківської області. З них: 

 90 – дійсні; 

 171 – недійсні або анульовані; 

 0 – тимчасово призупинені. 

Аналіз діючих ліцензій нафто- і газовидобування 
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Diagram Власники дійсних спецдозволів на геологічне вивчення, 

дослідно-промислову розробку та видобування нафти і газу 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

На геологічне вивчення з  

дослідно-промисловою  

розробкою 

На геологічне вивчення,  

дослідно-промислову  

pозробку, видобування. 
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На видобування 
ТОВ "Енергія-95" 1 

ПАТ "Укргазвидобуток" 1 

ТОВ "Пром-енерго продукт"  1 

ДП "Алдеа Україна"  1 

ЗАТ "Видобувна компанія 

"Укрнафтобуріння" 1 

ТОВ "Надра Геоцентр" 1 

ТОВ "Перша українська газонафтова 

компанія" 1 

ТОВ "УКРІСТГАЗ"  1 

"Компанія "Технокомсервіс" 2 

ПАТ "УКРНАФТА" 3 

ТОВ «Енерго-сервісна компанія "ЕСКО-

ПІВНІЧ" 3 

ПАТ "Укргазвидобування" 36 

ПАТ "ПЛАСТ" 1 

ТОВ "УКРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА" 1 

ТОВ "ГЕО АЛЬЯНС МИРОЛЮБІВСЬКЕ"  1 

ТОВ "ХАРКІВЕНЕРГОПРОМ" 1 

ПАТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" 20 

ПАТ "ШАХТА ІМ. О.Ф.ЗАСЯДЬКА" 1 

ПАТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" 1 

ТОВ "ВОСТОК-ЕНЕРГОРЕСУРС 1 

ТОВ "ГЕО АЛЬЯНС ТАРАНУШИНСЬКЕ" 1 

ТОВ "ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМШСЬКЕ" 1 

ТОВ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ" 1 

ТОВ "СИСТЕМОЙЛШЖЕНЕРШГ"  1 

ТОВ "КУБГАЗ-БОРОВА" 1 

ТОВ "НАФТОГАЗРОЗРОБКА" 1 

ТОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ 

 "ЕСКО-ПІВНІЧ" 4 

6 

Компанія-власник          Кількість спецдозволів 



Харківська  область. Карта-схема спецдозволів  

за видами користування надрами 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

На сьогоднішній день Харківська область – найбільший регіон 

видобутку блакитного палива в Україні. За результатами 2015 року в 

області було видобуто 7,457 млрд. м³ газу або 51,3% річного балансового 

видобутку УГВ.  
7 

Ліцензійні ділянки на користування нафтогазо-
носними надрами 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

Вид користування надрами 



ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

8 

В межах Харківської області ПАТ «Укргазвидобування» здійснює 

розробку 47-ми родовищ вуглеводнів із загальним 

фондом 1416 свердловин. 



Diagram 

Дійсні спецдозволи 
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Видобування 

Геологічне вивчення з дослідно-
промисловою розробкою 

Геологічне вивчення, дослідно-
промислова розробка. 
Видобування 

19 

37 

3 
Геологічне вивчення 

Геологічне вивчення з дослідно-
промисловою розробкою 

Видобування корисних копалин 

Недійсні спецдозволи 

9 

Станом на 01.04.2016 р. у Держреєстрі міститься інформація про 92 

спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами в 

межах Сумської області. З них: 

 33 – дійсні; 

 59 – недійсні або анульовані; 

 0 – тимчасово призупинені. 

Аналіз діючих ліцензій нафто- і газовидобування 
 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 



Diagram 
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

На видобування 

На геологічне вивчення з 

дослідно-промисловою 

розробкою 

На геологічне вивчення,  

дослідно-промислову  

розробку, видобування. 
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Компанія-власник     Кількість спецдозволів 

Власники дійсних спецдозволів на геологічне вивчення, 

дослідно-промислову розробку та видобування нафти і газу 



СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

11 

Ліцензійні ділянки на 
користування нафтогазо-

носними надрами 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

Вид користування надрами 



Компанії-власники спецдозволів на використання 

нафтогазоносних надр Сумської області 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

Запаси нафти на 21  родовищі області становлять 34 млн.т. , газ 

видобувається на 15 родовищах (72,3 млрд. куб. м). Видобуток нафти. 

Конденсату і газу забезпечується експлуатаційним фондом з 490 

свердловин.  

 За січень-березень 2016 року відмічено суттєве збільшення (на 

497,9 млн. гривень, або більше ніж у 7,6 разів) по рентній платі за 

користування надрами у порівнянні з цим періодом 2015 року [8]. 

Загалом рентна плата за користування надрами за цей період на 

Сумщині становить 573,4 млн. гривень [8]. 

12 



Diagram 

Недійсні спецдозволи 

1 1 

Видобування 

Геологічне вивчення, 
дослідно-промислова 
розробка 

1 

4 

Геологічне вивчення 

Геологічне вивчення з 
дослідно-промисловою 
розробкою 

13 

Дійсні спецдозволи 

Станом на 01.04.2016 р. у Держреєстрі міститься інформація про 7 

спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами в 

межах Донецької області. З них: 

 2 – дійсні; 

 5 – недійсні або анульовані; 

 0 – тимчасово призупинені. 

Аналіз діючих ліцензій нафто- і газовидобування 
 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 



ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

14 

Власники дійсних спецдозволів на геологічне вивчення, 

дослідно-промислову розробку та видобування нафти і газу 

Ліцензійні ділянки  
на користування  

нафтогазоносними  
надрами 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

Вид користування надрами 
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Проблеми видобувної галузі, пов'язані з видачею  
спеціальних дозволів   

 Експерти відзначають, що до чверті видобувних нафтогазових компаній 

отримали спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами в якості 

можливості "застовпити" нафтогазові родовища, при цьому операційна діяльність з 

розвідки і видобутку нафти і газу на них не ведеться, що гальмує розвиток галузі в 

цілому. У такий спосіб компанія позбавляє конкурентів можливості добувати нафту 

на перспективних родовищах. Законодавчо вирішення цієї проблеми врегульоване, 

необхідне лише належне виконання контролю за геологічною діяльністю та 

прийняття мір стосовно анулювання дії спецдозволу та передачі його у власність 

інших компаній. Законом України «Про нафту і газ» визначається, що користувач 

нафтогазоносними надрами зобов'язаний приступити до проведення робіт на 

визначеній ділянці нафтогазоносних надр не пізніше ніж через 180 календарних 

днів з моменту початку строку дії спеціального дозволу на користування 

нафтогазоносними надрами.  

Строк дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами 

починається з дня одержання спеціального дозволу на користування 

нафтогазоносними надрами, якщо в ньому не передбачено інше (ст. 14). Якщо 

користувач нафтогазоносними надрами без поважних причин протягом 180 

календарних днів з моменту початку строку дії спеціального дозволу не приступив 

до операційної діяльності здійснюється анулювання спеціального дозволу (ст. 27). 

Державний контроль за дотриманням правил і нормативів користування 

нафтогазоносними надрами здійснює Державна служба геології та надр України. 

За наявності підстав Державна служба геології та надр України зупиняє та анулює 

в установленому порядку дію спеціальних дозволів на користування 

нафтогазоносними надрами. 

На практиці затримку у переході до операційної діяльності може спричинити 

проблема землевідведення, з якою стикаються видобувні компанії. Якщо 

дотримуватися законодавчо встановлених термінів, то для того, щоб підприємства, 

які здійснюють розвідувальні роботи, могли безпосередньо приступити до їх 

виконання, потрібно витратити не менше 4 місяців. На практиці ж процедура 

відведення земельних ділянок може тривати 2-5 років. Або, наприклад, при 

отриманні промислового припливу нафти і газу в розвідувальних свердловинах 

здійснюється їх переведення в категорію видобувних і в такому випадку необхідно 

розробляти проект відведення земельної ділянки в довгострокове користування 

відповідно до галузевих стандартів і Земельного кодексу України із зміною 

цільового призначення цих земельних ділянок. До отримання 

правовстановлюючого документа на земельну ділянку необхідно зупинити 

облаштування продуктивної свердловини, законсервувавши її на період 

оформлення права на земельну ділянку. Це призводить до зривів термінів 

будівництва трубопроводів-шлейфів до свердловин і введення їх в експлуатацію, 

зменшує надходження до бюджетів [12]. 
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Причинами виникнення конфліктних ситуацій між видобувними компаніями 

та громадами можуть стати порушення процедур видачі спеціальних дозволів та 

погоджень на проведення робіт. Яскравим прикладом є конфлікт, що виник у смт 

Хорошеве Харківської області у 2012 році. Газову вишку було розміщено на 

території сусідньої Бабаївської сільської ради, проте негативні наслідки її роботи – 

постійний шум та вібрацію – відчули на собі жителі селища Харошеве.  

У всій ситуації багато незрозумілих моментів та ряд порушень. По-перше, 

голова Бабаївської сільської ради видав ДП «Алдеа Україна» лист зі згодою на 

проведення бурових робіт, що був датований 11.11.2011 №1079, а дозвіл 

видавався 18.08.2011, тобто ще до листа. При цьому не були проведені 

громадські слугання, голова сільради Бабаїв видав дозвіл без узгодження з 

громадою, що є порушенням закону України «Про місцеве самоврядування». 

Також не було проінформовано Хорошевську селищну раду, до якої ділянка 

проведення робіт розташовувалася ближче ніж до с. Бабаї. По-друге, газова 

вишка була розташована на недостатній відстані від жилих будівель (за одними 

джерелами даних – на відстані 300 м, за іншими – на відстані 150 м) [10]. Проте 

відовідно до Наказу № 173 від 19.06.1996 р. Міністерства охорони здоров'я 

України «Про затвердження Державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів» cанітарно-захисна зона для підприємств по 

видобуванню природного газу становить не менше 1000 м. Для довідки: 

cанітарно-захисна зона для підприємств по видобуванню нафти при викиді 

сірководню від 0,5 до 1 т/добу з великим вмістом летучих вуглеводнів становить 

1000 м, при викиді сірководню до 0,5 т/добу з малим вмістом летких вуглеводнів – 

300 м.  

Така ситуація може бути спричинена тим, що визначення земельної ділянки 

для бурових робіт проводилося за застарілими картами, а також тим, що при 

погодженні земельних ділянок вповноважені органи розглядають лише ті 

документи, які їм подані компанією-заявником і не звіряють карти місцевості з 

актуальними кадастровими даними. 
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Однією з постійних проблем, які виникають в межах населених пунктів та 

районів, де ведеться геологічна розвідка та видобуток вуглеводнів, є зруйновані або 

пошкоджені важкою технікою видобувних компаній дороги. Нестача коштів у місцевих 

бюджетах призводить до того, що місцеві органи виконавчої влади та ограни 

місцевого самоврядування звертаються до видобувних компаній, що працюють в 

регіоні, за фінансовою та матеріальною допомогою на забезпечення, будівництво або 

ремонт об’єктів соціальної інфраструктури (починаючи від доріг, місцевих шкіл та 

лікарень і закінчуючи газифікацією окремих поселень). А оскільки видобувні компанії 

повинні погоджувати із органами місцевого самоврядування спеціальні дозволи на 

користування надрами та набуття прав на земельні ділянки для потреб, пов'язаних з 

їх діяльністю, органи місцевого самоврядування та органи державної виконавчої 

влади ставлять вирішення цих питань в залежність від участі видобувних підприємств 

в фінансуванні розвитку соціальної сфери населених пунктів та районів.  

Нормативно-правова база, що регламентує вирішення таких питань та регулює 

відносини місцевих громад з видобувними компаніями, недостатньо врегульована. 

Статтею 37 Закону України «Про нафту і газ» передбачені основні вимоги до 

промислової розробки родовищ нафти і газу. У статті зазначається, що під час  

здійснення промислової розробки родовищ нафти і газу користувачі 

нафтогазоносними надрами зобов'язані відшкодовувати заподіяні ними збитки 

підприємствам, установам, організаціям, громадянам та довкіллю.  Проте механізми 

здійснення таких відшкодувань є незрозумілими та законодавчо невизначеними. 

Відповідно до Закону України «Про нафту і газ» невід'ємною частиною 

спеціального дозволу, які отримують надрокористувачі, є угода про умови 

користування нафтогазоносними надрами, що підписується між Державною службою 

геології та надр України (Держгеонадра) та видобувною компанією. В ній 

оговорюються технічні, технологічні, організаційні, фінансові, економічні, соціальні, 

екологічні зобов'язання сторін та порядок регулювання відносин між ними в процесі 

користування нафтогазоносними надрами на наданій ділянці.  Проте ці угоди є 

комерційною таємницею компаній та не представляються у публічний доступ. Тож 

представники громадськості не володіють інформацією про те, які соціальні 

зобов’язання взяла на себе компанія під час отримання спецдозволу.  

Між тим спеціальний дозвіл може містити спеціальні умови користування 

надрами. Як правило, ці спеціальні умови відображають вимоги, перелічені в 

погодженнях місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

Державної служби гірничного нагляду та промислової безпеки України, Міністерства 

екології та природних ресурсів України [11]. 

Недосконалість законодавства створює підґрунтя для виникнення корупції між 

видобувними компаніями та місцевими органами влади. Наразі рішення Кабінету 

Міністрів України, забороняє державним нафтогазовидобувним компаніям 

відраховувати кошти на соціальні об’єкти та інженерно-транспортну інфраструктуру 

місцевих громад.  
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За міжнародними стандартами такі відрахування розцінюються як елемент 

корупції, тому й не всі приватні компанії наважуються фінансувати розвиток місцевої 

інфраструктури, а ті що погоджуються, намагаються це не розголошувати. 

На практиці фінансування об’єктів соціальної інфраструктури видобувними 

компаніями законодавчо не регламентується і здійснюється як благодійність або в 

рамках угод про соціальне партнерство. 

Так, 17 березня 2016 р. ПАТ «Укргазвидобування» підписало соціальну угоду з 

Харківською обласною державною адміністрацією (Харківською ОДА), за якою 

протягом 2016 року  компанія витратить20 млн. грн.  на покращення інфраструктури 

та капремонт об`єктів соціальної сфери в регіонах своєї діяльності в Харківській 

області. За даними, представленими на офіційному сайті ПАТ «Укргазвидобування» 

Угода включає в себе 17 об’єктів. Планується провести ремонт покрівель, фасадів, 

капремонт системи опалення з влаштуванням автономних котелень для опалення 

житлових будинків в с. Червоний Донець. Буде проведено капремонти покрівель 

житлових будинків у м. Балаклія, інфекційного відділення лікарні в смт Близнюки та 

капремонти інфекційного відділення Краснокутської лікарні і центру адмінпослуг в м. 

Валки. В смт Вільча Вовчанського району буде зроблено технічне переоснащення 

системи теплопостачання з установкою котельні Вовчанського геріатричного 

пансіонату та Вільчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів. В Золочівському районі – реконструкція 

їдальні ЗОШ №3 в смт Золочів та буде проведена газифікація 7 вулиць в с. Лютівка. 

Буде побудовано фізкультурно-оздоровчий комплекс в м.  Первомайський та 

проведено реконструкції свердловини №5 на центральному водозаборі в м. 

Барвінкове, деяких ділянок водоводу в м. Чугуєві, капремонт свердловини №3 для 

водопостачання смт Печеніги та реконструйовано  Газопровід високого тиску від 

смт Великий Бурлук до котельні Приколотнянського МЕЗ [2].В той же час на 

офіційному сайті Харківської ОДА представлена дещо інша інформація стосовно 

Угоди. Зазначається, що ПАТ «Укргазвидобування» здійснить підтримку 16 об'єктів у 

11 районах Харківської області (Балаклійському, Валківському, Барвінківському, 

Близнюківському, Вовчанському, Золочівському, Краснокутському, Печенізькому, 

Великобурлуцькому, а також у містах Первомайський та Чугуїв) [9]. Текст самої Угоди 

та чіткий перелік об’єктів, на які надається фінансування не оприлюднені, що є 

підставою говорити про недостатню прозорість. 

Представники місцевих органів влади та видобувних компаній погоджуються в 

тому, що вирішення проблем відновлення об’єктів соціальної інфраструктури могло б 

вирішуватися за кошти місцевих бюджетів, якби законодавство передбачало 

справедливий розподіл ренти за користування надрами або сплату більшої кількості 

податків від нафтогазового сектору у місцеві бюджети. Питання оподаткування 

користувачів нафтогазоносних надр більш детально розглядаються у наступному 

розділі.  
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Податки, що сплачуються нафтогазовими видобувними компаніями та їх 

розподіл: 

 Податок на прибуток підприємств (у державний бюджет) 

 Плата за користування надрами для видобування корисних копалин (у державний 

бюджет) 

 Плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних із видобуванням корисних 

копалин – за використання у межах території України ділянки надр для зберігання 

природного газу, нафти, газоподібних та інших рідких нафтопродуктів (у місцеві 

бюджети)  

 Рентна плата за транспортування (у державний бюджет) 

 Податок на додану вартість (у державний бюджет) 

 Акцизний податок (у державний бюджет) 

 Імпортне мито (у державний бюджет) 

 Експортне мито (у державний бюджет) 

 Екологічний податок (53% - у державний бюджет, 47% - в місцеві бюджети) 

 Плата за землю (у місцеві бюджети)  

 Збір за спеціальне використання води (50% - у державний бюджет, 50% - в місцеві 

бюджети) 

 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (50% - у державний бюджет, 50% 

- в місцеві бюджети) 

 Плата за використання інших природних ресурсів (у місцеві бюджети)  

 Збір за першу реєстрацію транспортного засобу (у місцеві бюджети) 

 Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) (у місцеві бюджети) 

 Єдиний соціальний внесок (у Пенсійний фонд України). 

Темою постійних дискусій та актуальною проблемою нафтогазової галузі є 

прийняття закону стосовно перерозподілу коштів, отриманих від оплати ренти за 

видобуток нафти, природного газу і газового конденсату між бюджетами різних рівнів 

для створення фінансових умов для розвитку видобувних регіонів. 

Одним із важливих побажань, які постійно висловлюються місцевими органами 

влади, є створення видобувними компаніями філій у регіонах, де ведеться видобуток, 

для того, щоб ПДФО сплачувався у місцеві бюджети. 

Розміри ставок оподаткування визначаються Податковим кодексом України. 

Базою оподаткування рентної плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин є вартість обсягів видобутих у податковому (звітному) періоді 

корисних копалин. Ставки рентної плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин установлюються у відсотках від вартості видобутої корисної 

копалини (мінеральної сировини) станом на 01.04.2016 р. у таких розмірах: 

 нафта:   

 з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів - 45,00% 

 з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів - 21,00% 

 конденсат:   

Огляд рис та проблем системи оподаткування 
видобувних компаній 
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 з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів - 45,00% 

 з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів - 21,00% 

 газ природний (будь-якого походження):   

 природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 Податкового 

кодексу України, видобутий з покладів до 5000 метрів - 29,00% 

 природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 Податкового 

кодексу України, видобутий з покладів понад 5000 метрів - 14,00% 

 з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу 

та/або виключної (морської) економічної зони України - 11,00% 

 природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність - 

70,00% 

 з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів - 29,00% 

 з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів - 14,00%. 

Під час розрахунку плати за користування надрами застосовуються коригуючі 

коефіцієнти у випадку, якщо видобуваються позабалансові запаси нафти і газу (від 

0,61 до 0,97). 

Ставка рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з 

видобуванням корисних копалин, становить 0,38 гривень на рік за 1 тис. куб. метрів 

активного об’єму надр. 

Основна частина регулярних платежів, які здійснюють компанії нафтогазової 

галузі на користь держави, спрямовується в бюджети різного рівня та може 

використовуватися для фінансування будь-яких бюджетних статей, тому простежити 

їхнє цільове використання не є можливим. Винятком є єдиний соціальний внесок, що 

спрямовується у Пенсійний фонд [11]. Крім того, Постанова Кабінету Міністрів України 

№20 від 11.01.2005 р. «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій» 

визначає, що надання пільг та житлових субсидій населенню здійснюється за рахунок 

надходження до загального фонду державного бюджету рентної плати за користування 

надрами для видобування природного газу та газового конденсату, рентної плати за 

транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, 

збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів 

усіх форм власності. 

Трапляються випадки, коли органи місцевого самоврядування вимагають від 

видобувних компаній сплатити у місцевий бюджет пайову участь у розвитку 

інфраструктури населеного пункту, розмір якої визначається міськими, селищними та 

сільськими радами та варіюється від 0,01 до 10% від вартості будівництва об’єкту. 

Проте здійснення такого платежу можливе тільки у випадку, коли об’єкт нафтогазової 

компанії розташований в межах населеного пункту та будується не за державні кошти. 

Зазвичай об’єкти нафтогазових видобувних компаній розміщуються за межами 

населених пунктів, оскільки нормативними документами передбачене створення між 

жилими масивами та об’єктами  нафтогазової галузі охоронних та санітарно-захисних 

зон для забезпечення безпеки населення, що проживає в районі видобутку 

вуглеводнів. 
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За даними Нововодолазької  державної податкової інспекції 

Головного управління Міндоходів у Харківській області по платі 

за користування надрами для видобування нафти, газу та газового 

конденсату у 2014 році в бюджет надійшло 1755772,5 тис. грн. 

За даними Ізюмської ОДПІ значну питому вагу в доходах 

державного бюджету має рентна плата за користування надрами для 

видобування нафти, природного газу і газового конденсату. За 

одинадцять місяців 2015 року бюджетні надходження склали понад 

174 млн грн або на 93,4 млн грн більше за аналогічний період 

минулого року [3]. 

Ряд нафто- газовидобувних компаній працюють за договорами 

спільної діяльності. Договір спільної діяльності з видобутку газу – це 

зазвичай угода між державним і приватним підприємством. Згідно з 

такою угодою держкомпанія надає інвестору свердловини, в 

обладнання яких той вкладає гроші. При цьому інвестор продає 

видобутий ресурс і сплачує держкомпанії половину його вартості. 

Про деяких учасників спільної діяльності нижче наведено 

інформацію щодо нарахування і сплати ренти за першу половину 

2015р. [7]. 

Учасники спільної діяльності 

Юрособа, 

відповідальна за 

сплату податків 

Нарахована рента 

за півроку 2015 

(млн грн) 

Сплачена рента 

за півроку 2015 

(млн грн) 

ГПУ “Харківгазвидобування” 

ПАТ “Укргазвидобування” 
ТОВ “Надра Геоцентр” 179,3 95,4 

ТОВ “Енергія-95”, ТОВ “ГКР 

“Денисівське” 
ТОВ “Гравеліт-21” 117,3 117,3 

ПАТ “Укргазвидобування” ТОВ “Цефей” 56,3 18,3 

ТОВ “Нафтогазрозвідка” 
ТОВ “Східний 

геологічний союз” 
8,8 11,7 

ТОВ “Навігатор комплект”, 

Tranget Limited, ТОВ 

“Технопаклюкс” 

НГВУ 

“Охтирканафтогаз” ПАТ 

“Укрнафта” 

5,1 2,6 

Рентна плата за користування надрами для видобутку нафти та газу 
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Відомості про сплачені податки нафтогазовими 
видобувними компаніями 

Харківська область 
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Харківська область 
Інформація щодо надходження  

платежів до місцевого бюджету (на прикладі  Чугуївського району) 

Код 
ЄДРПОУ 

Назва 
підприємства 

Вид вуглеводної 
сировини, що 
видобувається, 
вказаний у дозвіллі 

платіж Код 
платежу сума 

337504782 ТОВ «Карпатигаз»  Природний газ Не надано інформацію 

455860319 ТОВ «КАРПА-
ТИГАЗ» 

Природний газ, 
газовий конденсат 

  
 Не надано інформацію 

  

31747429 ТОВ «Пром-Енерго-
Продукт» 

Природний газ, 
газовий конденсат 

Орендна плата з юридичних 
осіб 18010600 36075,93 

31747429 ТОВ «Пром-Енерго-
Продукт» 

Природний газ, 
газовий конденсат 

Рентна плата за 
використання води 13020100 492 

31747429 ТОВ «Пром-Енерго-
Продукт» 

Природний газ, 
газовий конденсат 

Рентна плата за 
користування надрами 13030100 950 

31747429 ТОВ «Пром-Енерго-
Продукт» 

Природний газ, 
газовий конденсат 

Надходження від викидів 
забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами 
забруднення 

19010101 2737,6 

30019775 ДК «Укргаз-
видобування» 

Нафта, природний 
газ, газовий 
конденсат 

Податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 
сплаченої юридичними 
особами, які є власниками 
об’єктів нежитлової 
нерухомості 

18010400 377,91 

30019775 ДК «Укргаз-
видобування» 

Нафта, природний 
газ, газовий 
конденсат 

Земельний податок 
юридичних осіб 18010500 36080,48 

30019775 
ДК 
«Укргазвидобуван-
ня» 

Нафта, природний 
газ, газовий 
конденсат 

Рентна плата за 
користування надрами 13030100 236,74 

30019775 ДК «Укргаз-
видобування» 

Нафта, природний 
газ, газовий 
конденсат 

Надходження від викидів 
забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами 
забруднення 

19010101 7646,98 

466573913 ТОВ «Гравеліт-21» 

Природний газ, 
газовий конденсат, 
припинив добичу з 
1.03.2015 

  
 Не надано інформацію 

  

24186185 ТОВ «Енергія-95» 

Природний газ, 
газовий конденсат, 
припинив добичу з 
1.03.2015 

  
  

 Не надано інформацію 

38033493 Міжрегіональна 
газова компанія Геологічне вивчення 

  
 Не надано інформацію 

  

25168700 ПАТ «Пласт» Геологічне вивчення 
  
  

 Не надано інформацію 

30732144 

ТОВ «ЕНЕРГО- 
СЕРВІСНА 
КОМПАНІЯ «ЕКО-
ПІВНІЧ» 

Геологічне вивчення 
  
  

 Не надано інформацію 

32398168 ТОВ «Укрнефте-
газразведка» Геологічне вивчення 

  
 Не надано інформацію 

  



№ Спецдозвіл  на 
користування надрами 
  
  

Ділянки надр і види 
видобутку корисних 
копалин 
  

Розмір податкового боргу 
Станом на 1.01.2016 
  

  
номер 

Дата 
видання 

Строк 
дії 
(років) 

Корисні 
копалини 

Ділянка 
надр 

Вид ренти тис. грн 

1 1075 23.09.97 20 

Нафта 

Качанів-
ське 

Рентна плата за 
користування 
надрами для 
видобування 
нафти 

98598,69 

Конденсат 

Газ 
природний 
щільний 

Рентна плата за 
користування 
надрами для 
видобування 
природного газу 

41617,36 

2 2795 16.10.02 20 Нафта 
Західно-
Козіївське 

3 1038 12.05.97 20 

нафта 

Козіївське 

Рентна плата за 
користування 
надрами для 
видобування 
газового 
конденсату 

3529,33 Газ 
природний, 
розчинений 
у нафті 

Перелік спеціальних дозволів на користування надрами, наданих 

ПАТ «Укрнафта» для видобування вуглеводневої сировини 

Інформацію надано державної фіскальною службою України  

Відповідно до п. 252.2  с. 252 ПК  України платники рентної плати за 

користування надрами для видобування  корисних копалин здійснюють 

для цілей оподаткування окремий бухгалтерський та податковий  облік 

витрат і доходів  за кожним видом мінеральної сировини  за кожним 

об'єктом надр, на який надано дозвіл. 

Народними депутатами Войціцькою В.М. та Журжієм А.В. було 

направлено депутатське звернення до ДФС України з проханням надати 

інформацію відносно сум податкового боргу по сплаті  рентної плати за 

користування надрами окремо за кожним об'єктом надр ПАТ «Укрнафта» 

на який надано спецдозвіл для добування вуглеводневої сировини. 

У відповідь було отримано лист ДФС України від 02.03.2016  № 

319/2/99-99-23-02-10 до якого додано перелік спецдозволів на 

користування надрами, наданих ПАТ «Укрнафта» для добування 

вуглеводневої сировини з зазначенням розміру податкового боргу. 
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На території області господарську діяльність здійснюють, як 

державні, так і приватні підприємства, а саме: ПАТ «Укрнафта» (НГВУ 

«Охтирканафтогаз»); ПАТ «Укргазвидобування» (ГПУ 

«Полтавагазвидобування»); ТОВ «Східний геологічний союз»; ПрАТ 

«Техноресурс»; ТОВ «Геоальянс Ясенівське»; ДП НАК «Надра України» 

«Український геологічний науково-виробничий центр»; ДП НАК «Надра 

України» «Чернігівнафтогазгеологія»; ТОВ «Інженерно-бурова група 

«Тритон»; ТОВ «Укргеоінвест»; ТОВ «Слобіднафта», ТОВ «Науково-

виробниче підприємство «Нафтогазекологія»; ТОВ «Науково-виробнича 

корпорація «Український енергетичний союз». 

№ Вуглеводнева 

сировина 

Одиниця  

виміру  

Обсяги видобутку 

за 2014 рік 

Обсяги видобутку 

за 2015 рік 

1 Нафта тонн 914 812,964 814 915,846 

2 Природний газ, у т.ч. 

попутний 

тис. куб. метрів 633 322,346 504 424,253 

3 Газовий конденсат тонн 48 562,99 28 921,931 

Обсяги видобутку вуглеводневої сировини 

Обсяги рентної плати за користування надрами 

№ Назва платежу 2014 рік 

тис. гривень 

2015 рік 

тис. гривень 

1 Рентна плата за користування 

надрами для видобування нафти 

2 757 878,4 958 943,5 

2 Рентна плата за користування 

надрами для видобування 

природного газу 

626 856,3 754 900,1 

3 Рентна плата за користування 

надрами для видобування газового 

конденсату 

163 784,9 52 291,7 

Інформація про обсяги видобутку корисних копалин, надходження до державного бюджету 

наведена за даними головного управління ДФС у Сумській області. 
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Інформацію надано  ДФС України 

2977030,86 

1158872,27 

82974,58 

0 1000000 2000000 3000000

Рентна плата за користування 
надрами для видобування 

нафти 

Рентна плата за користування 
надрами для видобування 

природного газу 

Рентна плата за користування 
надрами для видобування 

газового конденсату 

Розмір податкового боргу  за користування надрами  

ПАТ «Укрнафта» відповідно до виданих спеціальних дозволів  

на видобування вуглеводнів у сумській області  

(станом на 1.01.2016)  

Відповідно до пп.4  п.22 «Порядку надання спеціальних  дозволів  

на користування надрами», затвердженого постановою КМУ від 

30.05.11 №615 у разі наявності заборгованості з плати за користування 

надрами  дія дозволу може бути зупинена органом з питань надання 

дозволу безпосередньо або за поданням органів державної податкової 

служби.     
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Відомості про головні нафто- газовидобувні компанії  

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,  

ФОП та громадських формувань [4] 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" 
(ПАТ "УКРНАФТА") 

Перелік засновників  КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У 
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ 

Відокремлені підрозділи  
(у Сумській області) 

ОХТИРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ БУРОВИХ РОБІТ ПАТ 
«УКРНАФТА» Сумська обл., м. Охтирка 

НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛІННЯ 
«ОХТИРКАНАФТОГАЗ» ПАТ «УКРНАФТА», м. Охтирка 

КАЧАНІВСЬКИЙ ГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД ПАТ 
"УКРНАФТА", Сумська обл., Охтирський район, село Мала 
Павлівка 

МОНТАЖНО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ 
«УКРНАФТА», Сумська обл., м. Охтирка 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"  
(ПАТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ") 

Перелік засновників  КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 
ВІДСУТНІЙ 

Дані про юридичних осіб, 
правонаступником яких є 
зареєстрована юридична 
особа 

ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" НАК 
"НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" 

Відокремлені підрозділи  
(у Харківській області) 

ФІЛІЯ БУРОВЕ УПРАВЛІННЯ "УКРБУРГАЗ" ПАТ 
"УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"   
Харківська обл.,  м. Красноград 

ФІЛІЯ ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ 
"ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ" ПАТ 
"УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"  
Харківська обл., смт Червоний Донець 

ФІЛІЯ ГЕОФІЗИЧНЕ УПРАВЛІННЯ "УКРГАЗПРОМ-
ГЕОФІЗИКА" ПАТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" , м. Харків 

ФІЛІЯ УКРАЇНСЬКИЙ НДІ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ (УКРНДІГАЗ) 
ПАТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" , м. Харків 

ФІЛІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА 
(ГАЗОРЯТУВАЛЬНА) СЛУЖБА "ЛІКВО" ПАТ 
"УКРГАЗВИДОБУВАННЯ«, м. Харків 

ФІЛІЯ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ 
"УКРГАЗСПЕЦБУДМОНТАЖ" ПАТ "УКРГАЗВИДО-
БУВАННЯ" , Харківська обл., м. Красноград 

ФІЛІЯ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ 
"УКРГАЗСПЕЦБУДМОНТАЖ" ПАТ "УКРГАЗВИДО-
БУВАННЯ", Харківська обл., місто Красноград 

ФІЛІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА 
(ГАЗОРЯТУВАЛЬНА) СЛУЖБА "ЛІКВО" ПАТ 
"УКРГАЗВИДОБУВАННЯ«, м. Харків 

Відомості про засновників та кінцевих бенефіціарів 

нафто- і газовидобувних компаній Харківської, 

Сумської та Донецької областей [4] 
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ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» (ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ») 

Перелік засновників  

BURISMA HOLDING LIMITED (БУРІЗМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), М. 
НІКОСІЯ ПЛАТЕА ЕЛЕФТАРІАС,  КІПР 

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК  -  
БРОСІТІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД 

ЗЛОЧЕВСЬКИЙ МИКОЛА ВЛАДИСЛАВОВИЧ 

 ТОВ "СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ" 

Перелік засновників  

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІЛОРЕТІО 
ХОЛДІНГЗ ЛТД», Лімассол, КІПР 

ВІДОМОСТІ ПРО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА 
ВІДСУТНІ 

ТОВ "НАФТОГАЗРОЗРОБКА" 

Перелік засновників  

ТОВ «ДТЕК НАФТОГАЗ», м. Київ 

НГР Б.В. (NGR B.V.), АМСТЕРДАМ,  НІДЕРЛАНДИ 

ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ 
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 ТОВ «НАДРА ГЕОЦЕНТР» 

Перелік засновників  

«ФАСТІЛО ТРЕЙДИНГ ЛТД» (FASTILO TRADING LTD) 
Лімасол, КІПР 

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЯКЩО 
УЧАСНИК «ФАСТІЛО ТРЕЙДИНГ ЛТД» (FASTILO TRADING 
LTD) - АНА КОРЕЛІДОУ- ГРЕЦІЯ, М. ЛІМАСОЛ,  КІПР 

 ПРАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»» 

Перелік засновників  

НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО 
ВЛАСНИКА (КОНТРОЛЕРА) 

БАКУНЕНКО МИХАЙЛО - керівник 

 ТОВ "СХІДНИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ СОЮЗ" 

Перелік засновників  

ГЕО-АЛЬЯНС ОЙЛ-ГАС УАН ЛІМІТЕД 
М. НІКОСІЯ, КІПР 

ГЕО-АЛЬЯНС ОЙЛ-ГАС ПАБЛІК ЛІМІТЕД 
М. НІКОСІЯ, КІПР 

КІНЦЕВІ БЕНЕФІЦІАРНІ ВЛАСНИКИ (КОНТРОЛЕРИ) ВІДСУТНІ 

 ТОВ «ВОСТОК-ЕНЕРГОРЕСУРС» 

Перелік засновників  

НАСТЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, м. Харків 

БАГРЯНЦЕВА ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, м. Дніпропетровськ 

ДРУЖБІН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ, м. Полтава,  

КОСТЕНКО ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ, м. Дніпропетровськ 

СТЕПЧЕНКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА, м. Дніпропетровськ 

ЯКИМЕНКО ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ, м. Харків 
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 ТОВ «УКРІСТГАЗ» 

Перелік засновників  

«ІТОНС ХОЛДИНГ ГМБХ», Вена, АВСТРІЯ 

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 
ІОНІДІС ДІМІТРІС, КІПР, ЛІМАСОЛ 

 ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ» 

Перелік засновників  

БУРІЗМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, Лімасол, КІПР 
ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ  «ЕСКО-ПІВНІЧ» 

ЗЛОЧЕВСЬКИЙ МИКОЛА ВЛАДИСЛАВОВИЧ - КІНЦЕВИЙ 
БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК /КОНТРОЛЕР/ 
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 ТОВ "КОМПАНІЯ "ТЕХНОКОМСЕРВІС" 

Перелік засновників  

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 
ВІДСУТНІЙ 

ДІЛОРЕТІО ХОЛДІНГС ЛТД (DILORETIO HOLDINGS LTD) 
ЛІМАСОЛ, КІПР 

 ТОВ «УКРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА» 

Перелік засновників  

КОМПАНІЯ "ТІНКЛІСТ ХОЛДІНГ КОМПАНІ ЛІМІТЕД", НІКОСІЯ,  
КІПР 

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 
УЧИТЕЛЬ ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ, УКРАЇНА 

 ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ТАРАНУШИНСЬКЕ» / ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС МИРОЛЮБІВСЬКЕ» /  
ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ» / ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЯСЕНІВСЬКЕ» 

Перелік засновників  
ГЕО-АЛЬЯНС ОЙЛ-ГАС ПАБЛІК ЛІМІТЕД, НІКОСІЯ, КІПР 

КІНЦЕВІ БЕНЕФІЦІАРНІ ВЛАСНИКИ (КОНТРОЛЕРИ) ВІДСУТНІ 

 ТОВ "ХАРКІВЕНЕРГОПРОМ" 

Перелік засновників  

ДРУЖБІН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ, м. Полтава 

ТКАЧОВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ, м. Дніпропетровськ 

НАСТЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 
м. Харків,  

ЯКИМЕНКО ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ, м.Харків 

 ДП НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ «НАДРА УКРАЇНИ» 
«ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗГЕОЛОГІЯ» 

Перелік засновників  
НАК «НАДРА УКРАЇНИ», м.Київ,  
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 
ВІДСУТНІЙ 

 ПАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» 

Перелік засновників  

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-
ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
СМАРТ ЕНЕРДЖІ Б.В./НОВИНСЬКИЙ ВАДИМ 
ВЛАДИСЛАВОВИЧ,УКРАЇНА,КИЇВ 

 ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАФТОГАЗЕКОЛОГІЯ» 

Перелік засновників  ТЕНЕРАЛЕ ТРЕЙДІНГ ЛТД, ЛІМАССОЛ, КІПР 
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 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АЛДЕА УКРАЇНА" 

Перелік засновників  

ТОВ «НАФТОГАЗ ГАРАНТ»,  м. Київ 

БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ЗЛОЧЕВСЬКИЙ МИКОЛА 
ВЛАДИСЛАВОВИЧ 

 ТОВ «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ» 

Перелік засновників  

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕНЕРДЖІЗ 
МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД,  ЛІМАСОЛ, КІПР 

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) 
УЧАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕНЕРДЖІЗ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД - 
НОВИНСЬКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ  

 ТОВ «ЕНЕРГІЯ-95» 

Перелік засновників  

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 
МУРАШОВА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА, УКРАЇНА 

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК  - ПІДВАЛЬНИЙ 
ОЛЕКСАНДР ІЛЛІЧ, УКРАЇНА 

ТОВ «ГАЗОЛІНУМ», м.Київ 
ТОВ «ЕНЕРДЖІ АКТИВ», м. Полтава,  

 ПАТ «ПЛАСТ» 

Перелік засновників  

«ВЕДЕСТІМА ТРЕЙДІНГ ЛТД», ВЛАСНИК - ЕЛЕНА 
ПАПАХРІСТОДУЛУ ПСІНТРУ, ЛІМАСОЛ, КІПР 

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК  «ОСТЕКСПЕРТ 
ЛІМІТЕД»,  КІПР 
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 ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ» 

Перелік засновників  

КОМПАНІЯ «АЙ-ДЖІ-СІ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД»/IGC HOLDING 
LIMITED, М. ЛІМАССОЛ, КІПР 

БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- БРЕДЛИ 
МЕТЬЮ АДРІАН, № Р 0089837, БЕЛІЗ 

БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- ДЕЛІО 
ХОСЕ'ДЕ ЛЕОН МЕЛА, ПАНАМА 

БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- ЕЛЕАНА 
АНТОНИОУ, КІПР 

ТОВ "КУБГАЗ-БОРОВА" 

Перелік засновників  

ТОВ «КУБ-ГАЗ», м. Харків,  

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У 
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ 

КОМПАНІЯ «КУБГАЗ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД», м. НІКОСІЯ, КІПР 
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 ПАТ "ШАХТА ІМЕНІ О.Ф. ЗАСЯДЬКА" 

Перелік засновників  

ОРГАНІЗАЦІЯ ОРЕНДАРІВ ШАХТИ ІМЕНІ О.Ф.ЗАСЯДЬКА  
м. Донецьк 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ, м.Київ,  

Дані про 
відокремлені 
підрозділи 
юридичної особи 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СЛУЖБА 
ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ ТА ПОВЕРХНЕВОЇ 
ДЕГАЗАЦІЇ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ШАХТА ІМЕНІ О.Ф. ЗАСЯДЬКА«, м. Краматорськ 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ВОЛОДАРСЬКЕ» ПАТ "ШАХТА 
ІМЕНІ О.Ф. ЗАСЯДЬКА«, м. Харків 
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 ТОВ «НАУКОВОВИРОБНИЧА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ 
СОЮЗ» 

Перелік засновників  

ДЯДЕЧКО ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНАСумська обл., село Ворожба 

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-
ЛЕОНТЬЄВ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА,СУМСЬКА 
ОБЛ. С.ВОРОЖБА 

 ДП НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ «НАДРА УКРАЇНИ» "УКРАЇНСЬКИЙ 
ГЕОЛОГІЧНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР" 

Перелік засновників  

ПАТ «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАДРА 
УКРАЇНИ», м.Київ 

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- 
ВІДСУТНІЙ  

 ТОВ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРГЕОІНВЕСТ» 

Перелік засновників  

ЛЕПЕСІЙ ГАННА СЕРГІЇВНА, м.Київ 

ОБОЛОНИК ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ, м.Київ 

ДМІТРІЄВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ; 
ЛЕПЕСІЙ ГАННА СЕРГІЇВНА - БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК 
/КОНТРОЛЕР/ 

 ТОВ  «СЛОБІДНАФТА» 

Перелік засновників  

КОРПОРАЦІЯ «ЕНТЕРВЕЙЛ ЕЛЛАЙЕНС КОРП», ПАНАМА 

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) 
ВІДСУТНІЙ. 

 ТОВ "ІНЖЕНЕРНО-БУРОВА ГРУПА "ТРИТОН" 

Перелік засновників  

ПАТ «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ»"НАДРА 
УКРАЇНИ», м.Київ,  

ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД», м.Київ,  

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄЛЕНА 
ФОТІОУ, КІПР  

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 
КОВАЛЬЧУК МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ, Україна 
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Проаналізовано види спеціальних дозволів на 

використання  надр для видобутку нафти та газу, надані у 

Харківській, Сумській та Донецькій областях. У Харківській 

області надано 90 спецдозволів, більшою часткою яких 

володіє ПАТ «Укргазвидобування». У Сумській області 

надано 33 спецдозволи, більша доля яких у ПАТ 

«Укрнафта». На даний час у Донецькій області видано тільки 

два спецдозволи, що належать ПА «Укргазвидобування». 

Проаналізовано та наведено у аналітичному звіті 

карти-схеми спецдозволів  за видами користування надрами, 

саме видобування, дослідно-розвідувальні роботи,  

промислова розробка Харківської, Сумської, Донецької 

областей. Також для даних регіонів надано карта-схеми 

ділянок надр, на які надано спецдозволи з відображенням 

найбільших компаній – видобувачів нафти та газу. 

Відображенням партнерських стосунків між владою і 

бізнесом є соціальна угода, що направлена на користь 

громади і повинна сприяти розвитку регіональної 

інфраструктури. Відносини між громадою та видобувними 

компаніями повинні стати партнерськими та 

взаємовигідними.  

Наприклад, таку соціальну угоду складено між ПАТ 

«Укргазвидобування» і Харківською обласною 

адміністрацією. Угода включає в себе 17 об’єктів та діятиме 

протягом 2016 р. 

Проекти з підтримки соціальної сфери реалізує ПАТ 

«Кубгаз-Борова», яка здійснює  благодійне фінансування  

закладів освіти, культури, охорони здоровя  на територіях 

своєї присутності, тим самим підвищуючи  соціальний рівень  

регіону. 

                

                     ВИСНОВКИ 
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Зібрана інформація щодо спецдозволів на 

використання надр для видобутку газу та нафти дає змогу 

стверджувати, що таких дозволів дійсних у Харківському 

регіоні лише 90, недійсних або анульованих нараховане 

171 одиниць. У Сумській області  33 дійсних спецдозволи 

та 59 – недійсних. У Донецькій – лише два дійсних 

спецдозволи. Тобто проблема ліцензування є дуже 

актуальною та потребує інформаційного поширення серед 

громадськості видобувних регіонів 

Відомості про головні нафто- газовидобувні компанії, 

наведені  у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

ФОП та громадських формувань, свідчать про те, що 50% 

компаній, що мають дозволи у Харківській. Сумській, 

Донецькій областях, належать кіпрському офшору.  

В 33% кінцевий бенефіціарний власник відсутній або 

його не можливо встановити.  
 

Кошти, які надходять до Державного бюджету України, 

як плата за користування надрами від видобутку вуглеводнів, 

йдуть у повному обсязі  до загального фонду державного 

бюджету і розподіляються за всіма статтями видатків 

держбюджету.  У 2014 році за рахунок цього джерела до 

Державного бюджету надійшло 509 млн.грн. [6]. 
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