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Моніторинг дозвільної діяльності та змін
у регулюванні видобувної галузі

Електронні аукціони та спецдозволи на
користування надрами
Протягом моніторингового періоду шляхом онлайн-аукціонів на торговельному
майданчику «Прозорро» продано 2 спеціальні дозволи на користування надрами:
•

ділянку «Рудоносне поле Заліси-Шменьки» у Волинській області з покладами
мідних руд за 81 005 000 грн, при стартовій ціні 42 567 грн;

•

родовище торфу «Ірдинь» у Черкаській області за 311 000 грн, при початковій
ціні 287 040 грн.

За ділянкою надр з «Олевськ-2» покладами бурштину у Житомирській області торги
не відбулися через відсутність реєстрацій на торгах.
30 червня 2021 року Держгеонадра планує шляхом онлайн-аукціонів реалізувати 10
спеціальних дозволів.
Таблиця 1. Перелік ділянок надр, які виставлені на торги 30.06.2021
№
з/п

Назва об’єкта користування

Вид корисної
копалини

Місце
розташування

Початкова
вартість лота,
грн

1.

Ділянка Гуляйпільська

бурштин

Житомирська обл.,
Коростенський р-н

33 354

2.

Ділянка Дакалівська

бурштин

Рівненська обл.,
Сарненський р-н

336 600

Ділянка «Трембіта» (проєктна
Закарпатська обл.,
підземні води
свердловина № 1-Ю)
Хустський р-н
Ділянка надр «Соснівка», де
Львівська обл.,
4.
розташована проєктна
підземні води
Львівський р-н
свердловина №1-Соснівка
Кіровоградська
каолін
обл.,
5.
Родовище Вільні Луки
первинний Новоукраїнський рн
Івано-Франківська
6.
Родовище "Під Бором"
торф
обл., Калуський р-н
підземні
Тереблянське родовище
мінеральні Закарпатська обл.,
7.
(свердловина №12)
лікувальні
Тячівський р-н
води
3.

8 925
80 977

4 605 522

603 822

150 941
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8.

Ділянка Креміно-44

граніт

9.

Ділянка Левадівська

пісок

10.

Ділянка «Солов’їна»

пісок

Запорізька обл.,
Запорізький р-н
Одеська обл.,
Березівський р-н
Київської обл.,
Броварський р-н

484 394
6 092
12 475

Держгеонадра зупинила на місяць дію 12 спеціальних дозволів через порушення умов
користування надрами. Спецдозволи стосуються питних підземних вод, суглинку,
граніту, доломіту, андезиту, туфу, гнейсу, піску, кам’яного вугілля, природного газу та
конденсату.
Також, протягом тижня Держгеонадра видала без аукціону 1 спецдозвіл на
видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ) на ділянці Гірська площа, у
тому числі Гірське родовище у Львівській області. Спецдозвіл виданий з метою
одноразового розширення меж раніше наданої у користування ділянки не більш як на
50 відсотків.
Продовжено на 20 років дію спеціального дозволу на видобування нафти і газу
(промислова розробка родовищ) на Кавердинському родовищі у Полтавській області.

Законодавчі та регуляторні ініціативи
У Верховній Раді зареєстровано проект постанови ВРУ «Про прийняття за основу
проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих

актів

України

щодо

забезпечення

збалансованості

бюджетних

надходжень». У частині надрокористування пропонується ввести поняття кондицій на
мінеральну сировину до законодавства та збільшити ренту на видобуток залізних руд
і екологічний податок (детальний аналіз – див. НАДРАМОНІТОР за 31.05-6.06.2021 та
14-20.02.21).
Зареєстровано законопроект № 5690 від 22.06.2021 «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо реалізації заходів з деолігархізації та відновлення
економіки». Законопроектом пропонується з 01.01.2022 року удвічі збільшити ставки
податку на низку доходів фізичних осіб, у тому числі на пасивні доходи та доходи у
вигляді компенсаційних виплат, які виплачуються у зв’язку з трудовими відносинами
та за цивільно-правовими договорами, якщо загальний річний оподатковуваний дохід
такого платника податку перевищує еквівалент 2 мільйонів євро.
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Відповідно до розкладу засідань Веховної Ради з 29 червня по 2 липня 2021 року на
30 червня заплановано розгляд у другому читанні законопроекту № 3790 від
03.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення

прозорості

у

видобувних

галузях».

Законопроект

пропонує

удосконалити імплементацію міжнародного Стандарту ІПВГ в частині розкриття
видобувних контрактів, екологічних платежів та гендерних аспектів:
•

опублікування повних текстів будь-яких договорів (контрактів, концесій, угод про
розподіл продукції або інших договорів, укладених від імені уряду), в яких
містяться умови видобутку нафти, газу та інших корисних копалин;

•

уточнюється процедура розкриття інформації, що вимагається законом
(порядок затвердження форм звітності, граничний термін подання звітності
суб’єктами розкриття інформації);

•

впроваджується звітування за суми платежів за викиди двоокису вуглецю,
відомості стосовно середньооблікової кількості працівників з визначенням
кількості працівників кожної статі;

•

уточнюється термінологія Закону, коло суб’єктів господарювання, які звітують в
рамках ІПВГ, удосконалюється порядок формування БГ ІПВГ, уточнюється
порядок обрання незалежного адміністратора та його повноваження;

•

впроваджуються заходи, що мають прискорити перехід на електронне
звітування;

•

врегульовується питання відповідальності компаній за подання недостовірної
інформації.

Також на 30 червня планується розгляд законопроекту № 3576 від 02.06.2020 «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності
за незаконне видобування корисних копалин» у другому читанні. Законопроектом
пропонується

посилити

адміністративну

та

кримінальну

відповідальність

за

порушення правил охорони або використання надр та незаконний видобуток корисних
копалин.

Інші події
Кабмін затвердив Порядок взаємодії уповноваженої установи із заявниками,
інвесторами із значними інвестиціями, органами державної влади, органами місцевого
самоврядування з питань, пов’язаних із супроводом підготовки та реалізації
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інвестиційних проектів із значними інвестиціями, що додається. Порядок визначає
механізми

взаємодії

центральних

та

місцевих

органів

виконавчої

влади

з

потенційними інвесторами та іншими установами стосовно супроводу інвестиційних
проектів зі значними інвестиціями. Також затверджено вимоги до інвесторів, що
можуть вважатися інвесторами зі значними інвестиціями, зокрема у сфері
користування надрами.
Призначено радника голови правління АТ «НАК «Нафтогаз України» з питань
видобутку. Ним став Маврікій Калугін, який до цього працював в ПАТ «Укрнафта» на
позиціях радника голови наглядової ради з видобутку, заступника голови правління,
виконавчого віце-президента з видобутку та переробки. Також радником голови
правління з питань розвитку низьковуглецевих бізнесів та зеленого курсу ЄС
призначено Олексія Рябчина, який до цього працював радником Віце-прем’єрки з
євроінтеграції та Міністра захисту довкілля, заступником міністра енергетики та
захисту довкілля України.
Уряд затвердив умови приватизації АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГКХ).
За результатами комплексного аудиту стартова ціна підприємства складає 3,7 млрд
грн, приватизаційний аукціон відбудеться 31 серпня 2021 року. Також створений dataroom з вторинною геологічною інформацією для зацікавлення потенційний покупців.
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