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Моніторинг дозвільної діяльності та змін
у регулюванні видобувної галузі

Електронні аукціони та спецдозволи на користування надрами

Протягом 13-19 грудня 2021 року Держгеонадра прийняла рішення про надання 16
нових спеціальних дозволів на користування надрами на:
•

геологічне

вивчення

піску

(на

3

роки)

у

Чернівецькій,

Вінницькій,

Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській, Рівненській, Миколаївській,
Херсонській областях;
•

видобування піску (20 років) у Львівській області;

•

видобування (20 років) алевриту у Харківській області;

•

видобування (20 років) вапняку на Дибщенському родовищі та геологічного
вивчення вапняку (3 роки) на Тростянецькій ділянці у Тернопільській області;

•

видобування (20 років) питних підземних вод у Львівській області;

•

видобування (20 років) пісковику у Тернопільській області;

•

геологічне вивчення (3 роки) суглинків на ділянках Старокодацька та Ракшино у
Дніпропетровській області.

Відбулися повторні онлайн-торги з продажу спеціального дозволу на геологічне
вивчення, у тому числі ДПР граніту на Червоносілківській ділянці у Житомирській
області. При стартовій ціні у 96 110 грн, лот отримав цінову пропозицію у розмірі
177 000 грн. Очікується публікування протоколу.

Також протягом 13-19 грудня 2021 року опубліковано накази Держгеонадр про
анулювання 6 спеціальних дозволів на видобування таких корисних копалин:
•

кам’яного вугілля у Донецькій області;

•

торфу у Полтавській області;

•

питних підземних вод та підземних лікувальних мінеральних вод у Запорізькій
області;

•

піску у Луганській області;

•

лабрадориту у Житомирській області.

Продовжено на 20 років дію спецдозволу на видобування нафти і газу на
Лопушанському родовищі у Чернівецькій області.
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Окрім цього, Держгеонадра зупинила дію 4 спеціальних дозволів на видобування:
•

габро у Житомирській області;

•

розсипів цирконово-рутилово-ільменітових у Дніпропетровській області;

•

каоліну первинного у Вінницькій області;

•

граніту у Полтавській області.

Одночасно поновлено дію 4 спеціальних дозволів на користування надрами для
таких корисних копалин:
•

на видобування каоліну первинного у Вінницькій області;

•

на видобування питних підземних вод у Вінницькій області;

•

на геологічне вивчення, у тому числі ДПР нафти і газу на площах Осколонівська
та Кряківська у Луганській області.

Законодавчі та регуляторні ініціативи

Прийнято Закон (реквізити законопроекту: реєстр. № 3790 від 03.07.2020) «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
прозорості у видобувних галузях».
Закон передбачає:
•

повну публікацію будь яких угод між урядом та видобувними компаніями, які
містять умови видобутку нафти, газу та інших корисних копалин, укладених
після набуття чинності цим Законом;

•

законодавчу основу для переходу на електронне звітування в рамках Ініціативи
прозорості видобувних галузей (ІПВГ);

•

звітування про платежі видобувних компаній на користь держави за викиди
двоокису вуглецю та про середньооблікову кількість працівників кожної статі;

•

уточнення кола суб’єктів господарювання, які звітують в рамках ІПВГ, порядку
формування багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ, порядку обрання
незалежного адміністратора та його повноваження тощо.
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Прийнято Закон (реквізити законопроекту: реєстр. № 6347 від 25.11.2021) «Про
внесення змін до статті 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності
державних вугледобувних підприємств».
Закон продовжує термін дії мораторію на виконавчі провадження, заходи примусового
виконання рішень та порушення справ про банкрутство державних вугледобувних
підприємств до 1 січня 2024 року.
Зареєстровано законопроект № 6426 від 14.12.2021 «Про внесення змін до
Закону України «Про ринок природного газу» (щодо участі держави у
регулюванні ринку природного газу)».
Законопроектом передбачається встановлення моделі державного регулювання цін
на газ в Україні та надання НКРЕКП повноважень встановлювати граничні ціни на
постачання природного газу споживачам на внутрішньому ринку і граничний рівень
рентабельності при постачанні такого газу споживачам.
Серед іншого, пропонується законодавчо закріпити, щоб видобутий в Україні газ у
повному обсязі направлявся на забезпечення потреб побутових споживачів,
підприємств ТКЕ, а також інших споживачів ринку. Також передбачається, що газ
українського видобутку може бути експортований лише за надлишку на
внутрішньому ринку.
Інші події
РНБО

запустила

у тестовому

режимі

публічну

онлайн-систему

моніторингу

користування надрами, яка працює на базі інформаційно-аналітичної системи
Головного ситуаційного центру країни «СОТА». На порталі доступна інформація про
спецдозволи на користування надрами, їх кінцевих бенефіціарних власників і
засновників компаній-надрокористувачів, видобуток за останній рік і за весь час дії
спецдозволу, родовища корисних копалин, свердловини нафти та газу, нараховану та
сплачену рентну плату.
Кабмін звільнив Боруховського Богдана Валентиновича з посади першого заступника
Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України та призначив його
заступником Міністра охорони здоров’я України.
Держгеонадра

запустила

додатковий

функціонал

електронного

кабінету

надрокористувача, який включає в себе сервіс подання заяви для отримання,
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продовження, розширення меж, внесення змін до спеціального дозволу на
користування надрами онлайн.
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