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Електронні аукціони та спецдозволи на користування надрами 

 

У період з 27 вересня по 3 жовтня 2021 року Дежгеонадра опублікувала накази про 

анулювання 3 спецдозволів на користування надрами: 

1. видобування кам’яного вугілля на полі шахти «Благодатна» у Дніпропетровській 

області; 

2. видобування вапняку на Гуменецькій ділянці Гуменецького родовища у 

Хмельницькій області; 

3. видобування кам’яного вугілля на полі шахти імені Є.Т. Абакумова у Донецькій 

області. 

Також протягом моніторингового періоду зупинено дію спецдозволу на видобування 

бішофіту на Центральній ділянці Новоподільського родовища у Чернігівській області. 

Поновлено дію спецдозволу на видобуток питних підземних вод на Гніздівській ділянці 

у Дніпропетровській області. 

27 вересня 2021 року відбулися електронні торги для 2 спецдозволів на користування 

надрами. Обрано переможців для спецдозволів на: 

• геологічне вивчення ділянки Левадіської у Одеській області з покладами піску. 

Ділянка отримала цінову пропозицію у розмірі 20 млн грн, при стартовій ціні 

0,006 млн грн; 

• геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ 

мідних руд на ділянці «Рудоносне поле Заліси-Шменьки» у Волинській області. 

Найвища цінова пропозиція становить 82 млн грн, при стартовій ціні                           

0,042 млн грн. 

 

Законодавчі та регуляторні ініціативи 

 

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 6122 від 01.10.2021 «Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо збільшення відсотку 

зарахування до загального фонду місцевих бюджетів рентної плати за 

користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного 

значення». Станом на 4 жовтня текст законопроекту не опубліковано. 

https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/nakaz-705-vid-28_09_21-dodatok.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/nakaz-691-vid-28_09_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/nakaz-692-vid-28_09_21.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/nakaz-705-vid-28_09_21-dodatok.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/nakaz-704-vid-28_09_21.doc
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210828-65560
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20210827-68562
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72913
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У Верховній Раді зареєстровано проект постанови № 6108 від 27.09.2021 «Про 

утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо дослідження 

діяльності акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія 

«Нафтогаз України» та розслідування критичної ситуації у сфері 

тарифоутворення, яка склалася внаслідок дій посадових осіб акціонерного 

товариства «Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України». 

У проекті постанови визначаються такі завдання Тимчасової слідчої комісії: 

1. дослідження фінансово-господарської діяльності АТ «Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз України»; 

2. розслідування ситуації щодо тарифоутворення, яка склалася внаслідок дій 

посадових осіб «Нафтогазу»; 

3. притягнення до відповідальності посадових осіб «Нафтогазу» за результатами 

проведеного аудиту. 

Станом на 4 жовтня 2021 року у Верховній Раді зареєстровано 3 законопроекти 

стосовно введення обов’язкового екологічного страхування (№ 6018 від 

09.09.2021, 6018-1 від 29.09.2021, 6018-2 від 29.09.2021).  

Усі три законопроекти пропонують введення обов’язкового страхування для 

підприємств на випадок завдання шкоди навколишньому середовищу або майну 

фізичних чи юридичних осіб внаслідок їхньої діяльності. У законопроектах 

визначаються вимоги до договору про екологічне страхування, умови та розміри 

страхових виплат. Також пропонується створити реєстр договорів екологічного 

страхування. Законопроекти мають різні підходи до визначення підприємств та видів 

діяльностей, що підпадатимуть під обов’язкове страхування. Законопроекти № 6018 

від 09.09.2021 та 6018-1 від 29.09.2021 не мають визначеного переліку діяльностей, 

що підпадатимуть під обов’язкове страхування, а визначатимуться за критеріями, які 

розробить уряд. Натомість у законопроекті 6018-2 від 29.09.2021 визначений чіткий 

перелік таких діяльностей, де зокрема присутня розробка, в тому числі промислова, 

родовищ нафти і газу та вугільних родовищ.  

  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72878
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72713
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72892
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72893
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72713
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72892
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72893
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Порівняльний аналіз законопроектів щодо екологічного страхування 

№ 6018 від 09.09.2021 6018-1 від 29.09.2021 6018-2 від 29.09.2021 

Пропонується введення 

обов’язкового страхування 

для підприємств, які мають 

високий ступінь ризику. 

Відбуватиметься 

страхування за шкоду, 

заподіяну внаслідок 

порушення законодавства 

про охорону навколишнього 

природного середовища.  

Пропонується введення 

обов’язкового страхування 

за шкоду від пожеж, аварій 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки, діяльність яких 

може призвести до 

екологічних та санітарно-

епідеміологічних аварій, 

шкоди майну або 

навколишньому 

середовищу. 

Пропонується введення 

обов’язкового страхування 

для підприємств, які 

здійснюватимуть діяльність, 

що становить підвищену 

екологічну безпеку. 

Відбуватиметься 

страхування за шкоду, яка 

може бути завдана життю, 

здоров’ю, майну фізичних та 

юридичних осіб, 

навколишньому 

середовищу. 

Страхування буде 

обов’язковим для 

підприємств з високим 

ступенем ризику. 

Віднесенням тих чи інших 

підприємств до переліку 

високого ступеня ризику 

займатиметься Державна 

екологічна інспекція України. 

Обов’язкове екологічне 

страхування 

впроваджується для всіх 

суб’єктів господарювання, 

віднесених до високого 

ступеня ризику, за 

встановленими КМУ 

критеріями. 

Страхування буде 

обов’язковим для 

підприємств, діяльність яких 

становить підвищену 

екологічну небезпеку. 

Перелік екологічно 

небезпечних діяльностей 

визначений у проекті закону 

(перелік включає 

діяльність з  розробки, в 

тому числі промислової, 

родовищ нафти і газу та 

вугільних родовищ). 

Передбачається створення 

Бюро екологічного 

страхування, яке 

формуватиметься 

страховими компаніями та 

буде існувати за їхні кошти. 

Не передбачається 

створення окремого бюро 

страховиків для екологічного 

страхування. 

Передбачається створення 

Бюро екологічного 

страхування, яке 

формуватиметься 

страховими компаніями та 

буде існувати за їхні кошти. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72713
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72892
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72893
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Інші події 

 

29 вересня Кабмін звільнив з посади заступника Міністра енергетики України Куракова 

Олексія Сергійовича, який курував роботу вугледобувного сектору. 

Уряд затвердив основні напрями діяльності «Нафтогазу» на 2021 рік: 

1. Створення балансуючих груп для постачальників природного газу побутовим 

споживачам, учасники яких можуть купувати газ у «Нафтогазу» для потреб 

населення на рівних умовах та за фіксовано ціною до 1 травня 2022 року; 

2. Постачання природного газу операторам ГРМ для покриття ВТВ; 

3. Сприяння переходу на модель розрахунків побутових споживачів за природний 

газ, коли споживач щомісячно сплачує 1/12 від очікуваної річної вартості 

спожитого газу; 

4. Приведення умов розрахунків на постачання газу ТКЕ, операторам ГРМ, а також 

у договорах на реалізацію газу для побутових споживачів у відповідність з 

умовами розрахунків побутових споживачів. 

5. Укладення енергосервісних договорів із споживачами, які фінансуються з 

державного та місцевого бюджетів і отримують послуги з централізованого 

постачання теплової енергії. 

Затверджені напрями роботи корелюють з підписаним 30 вересня 2021 року 

Меморандумом про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері 

постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр, де 

уряд, «Нафтогаз» та Асоціація міст України домовилися про фіксовану ціну на 

постачання газу для ТКЕ та фіксовані тарифи на теплову енергію для населення. 

Окрім цього, Кабмін достроково припинив повноваження членів наглядової ради 

«Нафтогазу» Бойко Наталії Андріївни, Ковалів Юлії Ігорівни, Свириденко Юлії 

Анатоліївни як представників держави. До призначення нових членів функції 

наглядової ради буде виконувати уряд.  

Також Кабмін звільнив двох членів правління «Нафтогазу» (Перелому Сергія 

Віталійовича та Теклюка Ярослава Володимировича) та до 28 грудня 2021 року 

призначив 4 нових: Бойченко Олену Валеріївну, Воловика Владислава Валерійовича, 

Калугіна Маврікія Анісімовіча, Чумака Романа Миколайовича. Зазначається, що 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zvilnennya-kurakova-o-s-z-posadi-zastupnika-ministra-energetiki-ukrayini-1163r-290921
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-diyalnosti-akcionernogo-tovaristva-nacionalna-s1011-270921
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-naftogaz-ta-ochilniki-mist-pidpisali-memorandum-shchodo-vregulyuvannya-pitan-u-sferi-postachannya-teplovoyi-energiyi-ta-garyachoyi-vodi
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-dostrokove-pripinennya-povnovazhen-chleniv-naglyadovoyi-radi-s1153-270921
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-pravlinnya-akcionern-a1154r
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-pravlinnya-akcionern-a1155r
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рішення є тимчасовим, а новий склад буде формуватися новообраними членами 

наглядової ради.  

На період до обрання наглядової ради правлінню «Нафтогазу» передано 

повноваження затверджувати внутрішні положення, зокрема з питань забезпечення 

діяльності системи внутрішнього контролю, призначення на посаду та звільнення з 

посади керівника з питань управління ризиками, керівника з питань комплаєнсу, 

уповноваженого з питань антикорупційної програми і фінансового контролера, якими 

регулюється діяльність НАК “Нафтогаз України” та його дочірніх компаній. 

Призначення на посади і звільнення з посад працівників НАК “Нафтогаз України” буде 

здійснюватися головою правління НАК “Нафтогаз України” без погодження з 

наглядовою радою НАК “Нафтогаз України”. 

 

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-diyalnosti-akcionernogo-tovaristva-nacionalna-akcionerna-kompaniya-naftogaz-ukrayini-i290921-1187

