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“ДІКСІ ГРУП” і за жодних обставин не може розглядатися як такa, що відображає позицію USAID чи Уряду США. 
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Електронні аукціони та спецдозволи на користування надрами 

 

Протягом моніторингового періоду Держгеонадра опублікувала рішення про 

анулювання 4 спеціальних дозволів на видобування таких корисних копалин: 

• кам’яного вугілля на ділянці шахти, виділеної у межах закритої шахти № 8-8-біс 

«Максимівка» у Луганській області; 

• кам’яного вугілля на полі шахти в технічних межах поля шахти «Садова» (поле 

закритої шахти «Алмазна») у Луганській області; 

• сапропелю на родовищі «Біле» у Волинській області; 

• питних підземних вод з Новокаховського водосховища у Херсонській області; 

На порталі «Прозоро.Продажі» під час онлайн-торгів цінову пропозицію отримав 1 

спецдозвіл на геологічне вивчення піску на ділянці «Солов’їна» у Київській області у 

розмірі 10 050 000 грн, при стартовій ціні 12 475 грн. Очікується публікування 

протоколу. 

 

https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/nakaz-31-rh-2021-nadannia-04.01.2022-%E2%84%96-1.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/nakaz-24-vid-13_01_22.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/nakaz-27-vid-13_01_22.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/nakaz-26-vid-13_01_22.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/nakaz-29-vid-19_01_22.doc
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20211222-68904
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Законодавчі та регуляторні ініціативи 

 

Зареєстровано законопроекти № 6530 від 19.01.2022 «Про внесення змін до 

підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України 

щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з 

постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його 

збагачення» та № 6530-1 від 20.01.2022 «Про внесення змін та доповнень до 

Податкового кодексу України (щодо оподаткування податком на додану вартість 

операцій з постачання вугілля)» 

Обидва законопроекти пропонують продовжити до 1 січня 2026 року звільнення від 

оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання на митній території 

України вугілля та/або продуктів його збагачення. 

20 січня комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики 

рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект про 

економічний паспорт (№ 6394), також зареєстровано відповідну постанову ВРУ 

(№ 6394/П від 24.01.2022). 

Відповідно до розкладу засідань Верховної Ради на 27 січня заплановано розгляд 

пакету законопроектів (№ 6394, 6395, 6396, 6397), що стосуються створення Фонду 

майбутніх поколінь та так званого «економічного паспорта».  

Основна мета законопроектів – створення Фонду майбутніх поколінь, який 

накопичуватиме кошти для виплат громадянам України, які досягли 18-річного віку 

(або за певних обставин до 18 років) та народжені з 1 січня 2019. Джерелом 

фінансування для Фонду виступатимуть кошти від ренти на користування надрами. 

Детальний аналіз ініціативи Президента України від експертів НадраMonitor читайте 

за посиланням. 

 

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73602
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73606
http://www.golos.com.ua/news/149549
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6394&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73619
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/WR/WR250122.htm
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6394&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6395&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6396&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6397&skl=10
https://biz.nv.ua/ukr/experts/ekonomichniy-pasport-ukrajincya-i-fond-maybutnih-pokolin-zelenskogo-chomu-ideya-ne-spracyuye-50201831.html
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Зареєстровано законопроект № 6522 від 18.01.2022 «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення 

адміністративної відповідальності за порушення вимог державного 

фінансового контролю».  

Законопроект передбачає введення адміністративної відповідальності посадових осіб 

державних компаній за ненадання інформації про проведення публічних закупівель та 

невиконання вимог посадових осіб органів державного фінансового контролю. У разі 

прийняття законопроекту, він пошириться також на державні енергетичні та видобувні 

компанії. 

Зареєстровано проект Постанови ВРУ № 6320/П від 21.01.2022 «Про прийняття 

за основу проекту Закону України Про внесення змін до деяких законів України 

щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення 

фінансового моніторингу». 

Законопроект, серед іншого, передбачає розширення переліку відомостей Єдиного 

державного реєстру в частині доповнення інформацією про структуру юридичних осіб, 

зареєстрованих в Україні, кінцевих бенефіціарних власників, у т.ч. іноземного 

походження (для їх структурних підрозділів, зареєстрованих в Україні)  Законопроект 

також уточнює процедуру внесення відомостей до реєстру та обміну інформацією на 

запит.   

 

Рішення уряду та ЦОВВ 

 

19 січня Голова Держгеонадр Роман Опімах представив річний звіт роботи 

голови Держгеонадр за 2021 рік.  

Відповідно до звіту Держгеонадра у 2021 році надала 377 спеціальних дозволів (у 2020 

р – 136), 160 з яких було продано на електронних аукціонах. Держгеондра залучила до 

бюджету 1,58 млрд грн (у 2020 р – 0,983 млрд грн) за надання спецдозволів та 

геоінформації, з яких 0,923 млрд грн було отримано за результатами електронних 

торгів. Протягом 2021 року анульовано 315 спеціальних дозволів, з яких 73%  на 

виконання рішень суду. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73591
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73611
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73227
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/presentations/ukr/nova-derzhgeosluzhba-suchasnij-pidxid-do-nadrokoristuvannya-richnij-zvit-2021.pdf
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Також у звіті опубліковано п’ять основних напрямів розвитку Загальнодержавної 

програми розвитку мінерально-сировинної бази України на 2022 рік. Відповідно до 

звіту, Держгеонадра та підпорядковані їй державні підприємства протягом року 

планують здійснювати наступні заходи: 

• проведення сейсморозвідувальних робіт у Волино-Подільській нафтогазоносній 

області (2570 км) для виявлення структур із покладами вуглеводнів; 

• проведення пошукових та пошуковооцінювальних робіт на ділянках з проявами 

стратегічних металічних руд, що використовуються в інноваційних технологіях 

зеленого переходу; 

• підготовка ділянок надр із запасами неметалічних корисних копалин для 

проведення на них пошуково-оцінювальних робіт та надання спецдозволів; 

• моніторинг якості питних підземних вод та забезпечення вододефіцитних 

регіонів; 

• забезпечення зручного доступу до геологічної інформації (наповнення онлайн 

інструментів інформацією). 


