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Моніторинг дозвільної діяльності та змін
у регулюванні видобувної галузі

Електронні аукціони та спецдозволи на користування надрами

З 1 по 7 листопада 2021 року Держгеонадра зупинила дію 6 спеціальних дозволів на
користування надрами через порушення умов надрокористування. Зокрема, зупинено
дію спецдозволів на видобування таких корисних копалин:
•

кам’яного вугілля на полі шахти «Любельська № 1-2» у Львівській області;

•

граніту на Сичівському родовищі у Житомирській області;

•

габро на родовищі Теофіпольське 1 у Житомирській області;

•

вапняку, піску на Варковицькому родовищі у Рівненській області;

•

сапропелю на родовищах «Озеро Синове» та «Озеро Мшане» у Волинській
області.

Відповідно до судових рішень Держгеонадра анулювала дію 8 спеціальних дозволів
на видобуток кам’яного вугілля у Донецькій (5 спецдозволів) та Луганській (3
спецдозволи) областях.
Держгеонадра поновила дію спецдозволу на видобування питних підземних вод на
Сумському родовищі у Сумській області.
Також анульовано дію спецдозволу на геологічне вивчення, у тому числі ДПР з
подальшим видобуванням нафти і газу, на площі Столярівській у Сумській області.
Спецдозвіл анульовано на підставі абзацу сьомого частини другої статті 41 Закону
України «Про дозвільну систему господарської діяльності», а саме через наявність
інформації у державних реєстрах про припинення юридичних осіб шляхом злиття,
приєднання, поділу, перетворення та ліквідації.
На електронних торгах у системі Прозоро.Продажі обрано переможців для двох
спецдозволів, які виставляються на торги повторно. Зокрема, обрано переможців на
право здійснювати діяльність з:
•

видобування граніту, чарнокіту, мігматиту на Центральній частини ділянки
Центральна Чаусівського родовища у Миколаївській. При стартовій ціні лоту у
17 162 608 грн, спецдозвіл отримав цінову пропозицію у розмірі 8 924 556 грн;

•

геологічного вивчення, у тому числі ДПР на ділянці Бродівська (площі № 1 та
№ 2) з покладами глини у Житомирській області. При стартовій ціні лоту 56 147
грн, спецдозвіл отримав цінову пропозицію у розмірі 705 100 грн.
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Держгеонадра опублікувала перелік ділянок надр місцевого значення, спеціальні
дозволи на користування якими пропонується надати у користування без проведення
аукціону:

№
п/п

Назва об’єкта
надрокористування

Об’єкт надрокористування
Вид
Вид
корисної
користуванкопалин
ня надрами
и

Місце
розташування

Початкова
ціна
дозволу,
грн.

1.

Староігренівська
ділянка

пісок

геологічне
вивчення

Дніпропетровська
обл., Дніпровський р-н

396 589

2.

Ділянка Північна
Калинківське
родовище

пісок

видобування

Миколаївська обл.,
Миколаївський р-н

2 271 425

3.

Родовище
Звенигородське-1

суглинок

видобування

Черкаська обл.,
Звенигородський р-н

85 748

4.

Ділянка «Чернин»

пісок

геологічне
вивчення

Київська обл.,
Білоцерківський р-н

50 098

5.

Ділянка
«Жеревецька-2»

пісок

геологічне
вивчення

Житомирська обл.,
Коростенський р-н

20 039

6.

Ватажкова ділянка

пісок

геологічне
вивчення

Полтавська обл.,
Полтавський р-н

16 699

Останній день подання заявок 05.12.2021 року.

Законодавчі та регуляторні ініціативи

Зареєстровано законопроект № 6273 від 03.11.2021 «Про внесення змін до
розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні
закупівлі»

щодо

особливостей

застосування

переговорної

процедури

закупівлі».
Законопроектом пропонується до 1 жовтня 2022 року спростити порядок закупівель
ТОВ «Оператор ГТС України» та дочірнім компаніям групи АТ «НАК «Нафтогаз
України» шляхом надання їм права застосування переговорної процедури для
закупівлі робіт, послуг та супутніх товарів для реконструкції газових компресорних
станцій «Диканька», «Долина-2», «Бердичів», «Красилів», «Комарно», «Ужгород»,
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«Богородчани», «Олександрівка», «Машівка», «Більче-Волиця», ДКС «Богородчани»
та інших, що передбачають заміну існуючих газотурбінних двигунів на більш сучасні.
Також пропонується до 1 жовтня 2022 року дозволити проводити закупівлі за
переговорною процедурою ПрАТ «Укргідроенерго» для будівництва третьої черги
Дністровської ГАЕС.
Зареєстровано законопроект № 6175-1 від 01.11.2021 «Про внесення змін до
Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» (щодо посилення
відповідальності у сфері охорони навколишнього природного середовища,
використання природних ресурсів)».
Серед іншого, законопроект пропонує збільшити штрафи за:
•

порушення правил використання земель;

•

самовільне зайняття земельної ділянки;

•

порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель;

•

порушення правил охорони водних ресурсів;

•

порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вод від
забруднення і засмічення;

•

порушення правил водокористування;

•

незаконне використання земель державного лісового фонду;

•

недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при експлуатації
підприємств чи споруд, порушення порядку здійснення штучних змін стану

•

атмосфери і атмосферних явищ;

•

порушення правил поводження з відходами тощо.

Цей законопроект є альтернативним до урядового законопроекту № 6175 від
13.10.2021, який також пропонує збільшити штрафи за вищезгадані дії (детальніше у
випуску НадраMonitor за 11-24 жовтня). Проте, у законопроекті № 6175-1 передбачені
штрафи за всі згадані правопорушення у декілька разів більші. Також, пропонується
доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення статтями стосовно введення
адміністративної відповідальності за:
•

непроведення заходів з консервації земель;

•

порушення режиму господарської діяльності у водоохоронних зонах та на
землях водного фонду;
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•

руйнування русел річок, струмків та водотоків, порушення умов поверхневого
стоку;

•

самовільне проведення гідротехнічних робіт;

•

введення в експлуатацію об’єктів без очисних споруд чи пристроїв належної
потужності;

•

несанкціоноване скидання зворотних вод у водні об’єкти, каналізаційну мережу
або зливову каналізацію.

Інші події

Верховна Рада звільнила Абрамовського Романа Романовича з посади Міністра
захисту довкілля та природних ресурсів України. Кабмін тимчасово поклав обов’язки
міністра на Стрільця Руслана Олександровича. З 2020 року по листопад 2021
Стрілець Р.О. працював заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів
України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а до
цього директором Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки
та переходу до кругової економіки в Міністерстві енергетики та захисту довкілля
України.
Кабмін звільнив Мальованого А. М. з посади Голови Державної екологічної інспекції
України та призначив в.о. першого заступника Зарубу Дмитра Васильовича.
Кабмін схвалив проекти Угод про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у
межах ділянок Охтирська та Грунівська між урядом та компанією “І.Пі. Україна
Бі.Ві.” (“ЕР UKRAINE B.V.”, м. Схіпгол, Нідерланди) та уповноважив першого
заступника Міністра енергетики Власенка Юрія Миколайовича підписати
зазначені Угоди.
Також визначено Держгеонадра уповноваженим органом з питань реалізації угод про
розподіл вуглеводнів. Відповідно до Закону України «Про забезпечення прозорості у
видобувних галузях» №2545-VIII від 13.02.2020 у місячний термін із підписання угоди,
її істотні умови мають бути опубліковані. Більше про аналіз вже опублікованих УРП та
практику їх розкриття у світі читайте на сайті DiXi Group.
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Опубліковано текст Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату
на період до 2030 року, затвердженої Кабміном 20 жовтня 2021 року.
Стратегія визначає завдання для реалізації державної політики стосовно підвищення
екологічної безпеки та адаптації до змін клімату. Серед іншого, визначаються наступні
завдання, що стосуються енергетики:
•

запровадження системи дозвільних процедур для промисловості відповідно до
європейських стандартів (інтегрованого дозволу);

•

забезпечення збору детальних і верифікованих даних про викиди парникових
газів на рівні установок;

•

реформування

системи

екологічних

фінансів

з

метою

стимулювання

скорочення забруднення навколишнього природного середовища;
•

будівництво нових, реконструкція та модернізація очисних споруд;

•

реформування системи управління відходами, створення інформаційної
системи управління відходами та запровадження принципу розширеної
відповідальності виробника;

•

зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на
екологічно безпечну систему;

•

розбудова системи моніторингу та управління якістю атмосферного повітря в
зонах та агломераціях;

•

забезпечення цифровізації адміністративних послуг та інформації про стан
навколишнього природного середовища;

•

реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони
навколишнього природного середовища;

•

проведення секторальних досліджень з оцінки ризиків, уразливості та
формування планів дій у сферах управління водними ресурсами, збереження
біорізноманіття, лісового фонду, енергетики, громадського здоров’я, сільського
господарства та ґрунтів, транспорту та інфраструктури, туризму;

•

забезпечення врахування поточних і прогнозованих наслідків зміни клімату в
стратегічному плануванні на національному, обласному та місцевому рівні, а
також під час будівництва об’єктів інфраструктури;

Також

опубліковано

операційний

план

Стратегії

на

2022-2024

роки.

План

зосереджений на здійсненні заходів стосовно оцінки ризиків для соціальноекономічних секторів та природних складових до зміни клімату. Серед іншого,
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планується розробка регіональних та місцевих планів заходів з адаптації до змін
клімату у різних сферах.
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