
                                                             Кабінет Міністрів України

Про відновлення видатків державного
бюджету за бюджетною програмою

Відповідно до пункту 3 Порядку використання коштів  фонду боротьби з 
гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, та її наслідками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.04.2020 № 302, Міністерство енергетики просить виділити кошти 
з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

Напрям спрямування коштів фонду: відновлення видатків державного 
бюджету за бюджетною програмою КПКВК 2401420 «Реалізація державного 
інвестиційного проекту «Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих 
потужностей», скороченою у зв’язку зі створенням фонду.

Обсяг коштів: 140 млн гривень.
Головний розпорядник коштів державного бюджету: Міністерство 

енергетики України.
Заходи, які передбачається здійснити за рахунок коштів фонду: заходи, 

передбачені уточненим розділом III державного інвестиційного проекту 
«Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей» (далі – 
Інвестиційний проект) на 2020 рік, а саме:

виконання проектно-вишукувальних робіт;
виконання гірничо-капітальних робіт;
придбання підземного гірничо-прохідницького та транспортного 

обладнання;
виконання робіт з будівництва транспортно-складського комплексу;
будівництво об’єктів енергетичного господарства;
виконання робіт по збільшенню під’ємних можливостей ствола «Головний» 

з будівництвом електрокалориферної.
Умови виділення коштів з фонду (на поворотній або безповоротній 

основі): на безповоротній основі.
Інформація про можливість (неможливість) фінансового забезпечення 

відповідних заходів за рахунок інших джерел та можливі наслідки в разі, коли 
кошти не будуть виділені з фонду: Інвестиційний проект передбачає 
фінансування будівництва Новокостянтинівської шахти державного 
підприємства  «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (далі –                            
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ДП «СхідГЗК») – єдиного в Україні підприємства, що здійснює видобуток 
уранових руд, їх переробку та виробництво уранового оксидного концентрату 
для забезпечення ядерним паливом АЕС України. 

Починаючи з 2010 року, ДП «СхідГЗК» за рахунок власних коштів 
здійснюється будівництво цієї шахти на базі Новокостянтинівського родовища 
та з 2013 року забезпечено її дослідно-промислову експлуатацію і виробництво 
уранового оксидного концентрату в обсязі близько 380 тонн на рік. 

Реалізація Інвестиційного проєкту дозволить збільшити видобуток уранової 
руди до 500 тис. тонн на рік та до 700 тонн у 2023 році – виробництво уранового 
оксидного концентрату; створити близько 200 нових робочих місць;  забезпечити 
додаткові надходження до державного і місцевих бюджетів у обсязі 8,5 млрд грн; 
створити умови для сталого соціально-економічного розвитку 
Дніпропетровської і Кіровоградської областей.

Джерелами фінансування Інвестиційного проєкту є кошти ДП «СхідГЗК» 
(понад 50 % від загальної суми) та кошти державного бюджету. 

Фінансове забезпечення реалізації Інвестиційного проєкту за рахунок інших 
джерел є неможливим у зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями        
ДП «СхідГЗК», а також з причин створення в межах реалізації проєкту об’єктів 
державної власності. 

Невиділення бюджетних коштів ставить під загрозу своєчасну реалізацію 
Інвестиційного проєкту в цілому. При цьому слід врахувати, що дві інші  шахти 
ДП «СхідГЗК»,  Інгульська  та Смолінська,  з кінця 60-х – початку         70- х років 
відпрацьовують Мічурінське, Центральне і Ватутінське родовища, які були 
забезпечені запасами уранових руд на період близько 50 років.  Таким чином, 
нереалізація Інвестиційного проєкту може призвести до зменшення обсягів 
видобутку уранової руди та виробництва уранового оксидного концентрату в 
країні, а також зростання залежності вітчизняної атомної енергетики від 
іноземних постачальників уранової продукції, що створює загрозу для 
енергетичної, економічної та національної безпеки нашої держави. 

Додаток: фінансово-економічні розрахунки та обґрунтування щодо
                 необхідного обсягу коштів на 2 арк.

В. о. Міністра                                                                     Ольга БУСЛАВЕЦЬ

Хала Олена 206-36-02



Фінансово-економічні розрахунки та обґрунтування  

щодо необхідного обсягу коштів фонду 

 

У 2020 році для реалізації державного інвестиційного проєкту 

«Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей» планується 

залучення коштів державного бюджету у обсязі 140 000 тис. грн, які будуть 

спрямовані на виконання ряду заходів, визначених даним інвестиційним 

проєктом, а саме: 

1. Виконання проектно-вишукувальних робіт - 5 000 тис. грн; 

2. Виконання гірничо-капітальних робіт на горизонтах -180 м, -240 м,             

-300 м, -390 м - 8 000 тис. грн; 

3. Придбання підземного гірничо-прохідницького та транспортного 

обладнання - 57 996 тис. грн; 

4. Виконання робіт з будівництва транспортно-складського комплексу - 

13 247 тис. грн; 

5. Будівництво загальномайданчикових споруд та об’єктів інженерно-

транспортної інфраструктури і будівництво об’єктів енергетичного господарства 

(у тому числі внутрішньомайданчикові мережі) – 13 000 тис. грн; 

6. Виконання робіт зі збільшення під’ємних можливостей ствола 

«Головний» з будівництвом електрокалориферної – 42 757 тис. грн. 

Залучення такої державної підтримки дозволить прискорити темпи 

будівництва Новокостянтинівської шахти державного підприємства «Східний 

гірничо-збагачувальний комбінат», підвищити її ефективність та, відповідно, 

збільшити обсяг видобутку уранової руди до 500 тис. тонн на рік, та, як наслідок, 

збільшити до 700 тонн у 2023 році виробництво уранового оксидного 

концентрату для задоволення потреб атомних електростанцій України, створити 

близько 200 нових робочих місць, забезпечити додаткові надходження до 

державного і місцевих бюджетів у обсязі 8,5 млрд. грн., створити умови для 

сталого соціально-економічного розвитку Дніпропетровської і Кіровоградської 

областей. 

Зокрема, за рахунок коштів, залучених у 2020 році будуть виконані 

проектно-вишукувальні роботи для будівництва підприємства на базі 

Новокостянтинівського родовища уранових руд. Етап І. «Робоча документація 

для будівництва підприємства на базі Новокостянтинівського родовища 
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уранових руд» та гірничо-капітальні роботи на горизонтах -180 м, -240 м, -300 м, 

-390 м. 

Також планується придбання вантажно-доставочних та навантажувальних 

машин, бурових станків, насосного обладнання, вагонів рухомого підземного 

составу, що дозволить значно підвищити продуктивність роботи шахти. 

Ще одним з важливих напрямків реалізації інвестиційного проекту в межах 

коштів, що планується залучити з державного бюджету у 2020 році, є 

будівництво транспортно-складського комплексу шахти та об’єктів 

енергетичного господарства, що сприятиме підвищенню ефективності роботи 

Новокостянтинівської шахти. 

Крім того, державна підтримка дозволить побудувати електрокалориферну 

ствола «Головний», що створить умови для повноцінного використання цього 

ствола у зимовий час. 

 


