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Підготовка даного аналітичного продукту стала можливою завдяки підтримці американського народу, наданій через
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках проєкту “Прозорість Енергетичного Сектору”, який
виконує ГО “ДІКСІ ГРУП”. Інформація, викладена в цьому дослідженні, є виключною відповідальністю ГО “ДІКСІ
ГРУП” і за жодних обставин не може розглядатися як такa, що відображає позицію USAID чи Уряду США.
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Моніторинг дозвільної діяльності та змін
у регулюванні видобувної галузі

Електронні аукціони та спецдозволи на користування надрами

Держгеонадра протягом моніторингового періоду опублікувала інформацію про
анулювання 3 спеціальних дозволів на видобування таких корисних копалин:
•

торфу на ділянці № 1 родовища «Кремінне» та на родовищі «Мошки» у
Рівненській області;

•

гнейсів та гранітів на Тирлівському родовищі у Кіровоградській області;

Окрім цього, поновлено дію 2 спеціальних дозволів на видобування таких корисних
копалин:
•

гранітів на Любимівському родовищі у Дніпропетровській області;

•

піску на Північно-Західній ділянці Москалівського родовища у Івано-Франківській
області;

На порталі «Прозоро.Продажі» відбулися онлайн торги з продажу спеціальних дозволів,
під час яких цінову пропозицію отримав 1 спецдозвіл на геологічне вивчення, у тому
числі ДПР, сировини піщано-гравійної на ділянці Плутівська у Івано-Франківській
області у розмірі 20 000 000 грн, при стартовій ціні 17 126 грн.

Законодавчі ініціативи

Зареєстровано проєкт Постанови 7427/П від 18.06.2022 «Про прийняття за основу
проєкту Закону України про особливості регулювання відносин на ринку
природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та
подальшого відновлення».
Проєкт Постанови ВРУ розроблений для прийняття за основу законопроєкту № 7427 від
01.06.2022 «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері
теплопостачання
Законопроєкт

протягом

дії

воєнного

стану

та

подальшого

відновлення».

є частиною урядового пакету проєктів законодавчих актів,

якими

передбачається закріплення на довоєнному рівні ціни на постачання і розподіл
природного газу та теплопостачання на період воєнного стану та на 6 місяців після його
закінчення.
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Також у законопроєкті пропонується надати гарантії компенсацій з державного
бюджету:
•

операторам ГРМ – щодо заборгованості, що підлягає врегулюванню спеціальним
законом та різниці між фактичними витратами за надання послуги з розподілу та
тарифної виручки;

•

постачальникам газу – щодо заборгованості побутових споживачів, що
регулюватиметься спеціальним законом;

•

теплопостачальникам – щодо різниці в тарифах, у тому числі різниці між ціною
газу, передбаченою у тарифі, та фактичною ціною його закупівлі;

•

суб’єктам господарювання, на яких покладені спеціальні обов’язки – витрати на
їх виконання.

Детальніше про пакет законопроєктів див. випуск НадраMonitor: 1 – 12 червня 2022 року.
Окрім цього, зареєстровано законопроєкт № 7428-2 від 17.06.2022 «Про внесення змін
до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо забезпечення
стабільного функціонування ринку природного газу протягом дії воєнного стану та
подальшого відновлення», який пропонує звільнити від оподаткування отримані
компенсації від уряду для врегулювання заборгованостей між учасниками ринку газу та
не враховувати до безнадійної заборгованості дебіторську заборгованість учасників
ринку газу.
До урядового законопроєкту № 7427 зареєстровано альтернативний проєкт
Закону № 7427-1 від 16.06.2022 «Про врегулювання відносин та забезпечення
стабільності на ринку природного газу», яким передбачається списання
наступної заборгованості суб’єктів ринку природного газу, що не сплачена станом
на 30 червня 2022 року:
•

виробників та постачальників теплової енергії за спожитий газ;

•

постачальників природного газу для населення, що не сплачена станом на 31
грудня 2021 року;

•

оператора ГТС за природний газ для комерційного балансування системи;

•

операторів газорозподільних мереж за послуги транспортування природного газу
та газу для виробничо-технологічних потреб;

•

побутових споживачів природного газу без лічильників, нараховану з 1 жовтня
2014 року по 30 червня 2022 року.
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Серед іншого, у законопроєкті № 7427-1 передбачені зміни до моделі покладання
спеціальних обов’язків на ринку газу в Україні, які полягають у тому, що побутових
споживачів та виробників теплової енергії у природному газі покривалися за рахунок
усього видобутого газу державними видобувними компаніями, а роздрібна ціна
визначалася із економічно обґрунтованих витрат компаній та з урахуванням рівня
рентабельності не вище 30%.
Додатково до законопроєкту № 7427-1 зареєстровано законопроєкт № 7428-1 від
16.06.2022 «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового
кодексу України щодо врегулювання відносин та забезпечення стабільності на ринку
природного

газу»

яким

пропонується

звільнити

від

оподаткування

списану

заборгованість до 31 грудня 2022 року.
Прийнято Закон (реєстр. № 7328 від 28.04.2022) «Про внесення зміни до розділу II
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про публічні закупівлі» та інших законів України щодо
вдосконалення системи функціонування та оскарження публічних закупівель»
щодо процедури розгляду скарг».
Законом відстрочено введення в дію норми про впровадження можливості оскарження
державних закупівель

через електронну систему «Prozorro» на 6 місяців після

припинення або скасування воєнного стану.

Рішення уряду

Кабінет Міністрів України у розпорядженні від 14 червня 2022 р. № 477-р:
•

визнав роботу правління НАК «Нафтогаз України» у 2021 року задовільною;

•

затвердив звіт правління, річний звіт «Нафтогазу» за 2021 рік;

•

схвалив проекти окремої та консолідованої фінансової звітності за 2021 рік.

Окрім цього, Кабмін затвердив розподіл чистого прибутку та розмір річних дивідендів
«Нафтогазу:
•

95 відсотків чистого прибутку (12 398 933,55 тис грн) – на виплату дивідендів до
державного бюджету;
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•

5 відсотків чистого прибутку (652 575,45 тис грн) — до резервного капіталу
компанії.

Виплату дивідендів до державного бюджету компанія повинна провести до 30 червня
2022 року.

Також, Кабмін постановою від 17 червня 2022 р. № 691 вніс зміни до Політики власності
акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», якими
зобов’язав компанію до 1 жовтня 2022 року довести запаси природного газу у сховищах
до 19 млрд куб.
За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, уряд 19 червня прийняв наступні
рішення (тексти рішень не опубліковано):
•

НАК «Нафтогаз» на період дії воєнного стану та 6 місяців після його завершення
буде постачати газ операторам ГРМ за фіксованою ціною;

•

про передачу 6 ТЕЦ у власність «Нафтогазу»;

•

про пропозицію РНБО ввести санкції проти російської компанії «Роснефтегаз», а
також афілійованих з нею підприємств, зокрема і компанії «Татойл».
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