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Моніторинг дозвільної діяльності та змін
у регулюванні видобувної галузі

Електронні аукціони та спецдозволи на користування надрами
З 15 по 21 листопада 2021 року Держгеонадра зупинила дію 11 спеціальних дозволів
на користування надрами через порушення умов надрокористування. Зокрема,
зупинено дію спецдозволу на геологічне вивчення з подальшим видобуванням
природного газу на ділянці Тисівській у Івано-Франківській області, а також на
видобування таких корисних копалин:
•

граніту на 2 ділянках надр у Миколаївській та Житомирській областях;

•

пісковику на 2 ділянках надр у Вінницькій та Івано-Франківській областях;

•

мінеральних підземних вод у Рівненській області;

•

піщано-гравійної суміші у Львівській області;

•

перліту, реоліту у Закарпатській області;

•

піску у Хмельницькій області;

•

вапняку у Вінницькій області;

•

габро у Житомирській області.

Протягом моніторингового періоду опубліковано накази про анулювання 2 спеціальних
дозволів на користування надрами:
•

на видобуток питних підземних вод на ділянці Євпаторійська Альмінського
родовища у АР Крим;

•

на геологічне вивчення, у тому числі ДПР водозабору КП «Громада
Молочанської міської ради» з питними підземними водами у Запорізькій області.

Держгеонадра поновила дію 9 спецдозволів на видобування таких корисних копалин:
•

вапняку у Миколаївській області;

•

торфу у Волинській області;

•

піску у Київській області;

•

мінеральних природних столових вод у Івано-Франківській області;

•

природного газу, конденсату на Платівському родовищі у Харківській області;

•

граніту на 4 ділянках надр у Миколаївській, Житомирській (родовище
Миропільське та ділянка Північна Чолівського родовища), Запорізькій областях.

18-19 листопада 2021 року відбулися повторні онлайн-торги з продажу 6 спеціальних
дозволів на користування надрами, які не знайшли свого покупця на попередніх
аукціонах. Цінову пропозицію отримав лише один спецдозвіл на геологічне вивчення
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та ДПР нафтогазоносних надр на Решетилівській площі у Полтавській області
(стартова ціна – 1 114 740 грн, цінова пропозиція – 1 300 000 грн).
Вкотре не відбулися торги для спецдозволу з покладами міді на ділянці «Рудоносне
поле Заліси-Шменьки» у Волинській області (лот виставлявся 5 разів) та спецдозволу
з покладами піску на ділянці Левадіська у Одеській області (лот виставлявся 4 рази).
Як і у попередні рази компанії-переможці не підписали протокол аукціону, тим самим
анулюючи результати торгів. Торги характеризуються великими розривами між
стартовою та кінцевою ціною, а деякі компанії-учасники мають ознаки фіктивності.
Детальніше про перебіг торгів читайте у попередньому випуску НадраMonitor за 8-14
листопада 2021 року.
Законодавчі та регуляторні ініціативи
Верховна Рада 16 листопада 2021 року прийняла Закон про критичну
інфраструктуру.
Закон спрямований на формування системи стійкості та захисту критичної
інфраструктури.

Передбачається

створення

уповноваженого

органу

у

підпорядкування Кабміну, який буде відповідати за формування системи стійкості та
захисту критичної інфраструктури. Порядок віднесення до об’єктів критичної
інфраструктури розробить Кабмін та секторальні органи виконавчої влади. У разі
включення до переліку об’єктів критичної інфраструктури, організація, на території якої
знаходиться об’єкт, повинна буде проводити оцінку ризиків, розробити низку планів
захисту, паспорт об’єкту критичної інфраструктури та проводити навчання персоналу
стосовно можливих загроз підприємству чи організації.
Зареєстровано законопроект № 6309 від 16.11.2021 «Про внесення змін до
Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за
порушення

режиму

функціонування

критично

важливих

об’єктів

інфраструктури».
Законопроект пропонує додати до Кримінального кодексу України статтю 2702
«Порушення режиму функціонування критично важливих об’єктів інфраструктури»,
яка передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за умисні дії, що
призвели

до

зупинки

чи

порушення

роботи

критично

важливих

об’єктів

інфраструктури.
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Зареєстровано Проект Постанови ВРУ № 6273/П від 18.11.2021 про прийняття за
основу законопроекту «Про внесення змін до розділу Х «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про публічні закупівлі» щодо особливостей
застосування переговорної процедури закупівлі».
Законопроект пропонує надати ТОВ «Оператор ГТС України», дочірнім компаніям
групи АТ «НАК «Нафтогаз України» та ПрАТ «Укргідроенерго» право застосувати
переговорну процедуру для реконструкції

газових компресорних станцій та

будівництва третьої черги Дністровської ГАЕС до 1 жовтня 2022 року (детальніше у
випуску НадраMonitor за 1-7 листопада 2021 року).

Інші події
Кабінет Міністрів України прийняв наступні рішення:
постановив ліквідувати Державний концерн «Укрторф», утворити ліквідаційну комісію,
яка у шестимісячний строк повинна подати ліквідаційний баланс підприємства на
затвердження уряду;
призначив тимчасово виконуючим обов’язки заступника Голови Державної екологічної
інспекції України Постоленка Віталія Володимировича.
Держгеонадра розпочала актуалізацію даних фонду нафтових та газових свердловин
та звертається до надрокористувачів з проханням до 1 грудня подати заповнені
паспорти нафтових і газових свердловин для наповнення Реєстру нафтових та
газових свердловин.
Держгеонадра

опублікувала

перелік

надрокористувачів,

стосовно

яких

буде

здійснюватися державний геологічний контроль у грудні 2021 року.
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