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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 12 спеціальних дозволів на
•

видобування піску у Сумській області;

•

видобування кам’яного вугілля у Луганській області;

•

питних підземних вод у Закарпатській області (8 водозаборів Мукачівського
міського комунального підприємства «Мукачівводоканал»);

•

видобування питних підземних вод у Волинській області;

•

видобування кварцу п'єзооптичного, кварцу, берилу, топазу у Житомирській
області.

Опубліковано інформацію про надання 8 спеціальних дозволів на:
•

видобування суглинку у Львівській, Вінницькій та Полтавській областях;

•

геологічного вивчення вапняку на ділянках Гарасимівська-3 та Кремидівська у
Івано-Франківській області;

•

геологічного вивчення та видобування піску у Житомирській та Тернопільській
областях (Опрілівське родовище та ділянка «Болязубівське-3»);

Протягом моніторингового періоду Держгеонадра опублікувала інформацію про
поновлення дії 5 спеціальних дозволів на видобування таких корисних копалин:
•

габро, граніту у Рівненській області;

•

валуно-гравійно-піщаної суміші у Івано-Франківській області;

•

піску у Хмельницькій області;

•

вапняку у Тернопільській області;

•

суглинку у Хмельницькій області;

Окрім цього, зупинено дію 1 спеціального дозволу на видобування вуглекислих
мінеральних вод у Закарпатській області та продовжено дію 1 спецдозволу на
видобування підземних мінеральних лікувальних столових вод у Львівській області.
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15 липня 2022 року відбувся перший з початку повномасштабного вторгнення рф
онлайн-аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Цінову
пропозицію отримали 6 спеціальних дозволів та геологічне вивчення, у тому числі ДПР
підземних вод, підземних мінеральних природних столових вод та підземних питних
вод. Сукупна вартість цінової пропозиції склала 2 669 600 грн, при загальній стартовій
ціні лотів 1 570 043 грн.
Перелік ділянок надр, що отримали цінові пропозиції на III аукціоні 15.07.2022 року
Вид
Початкова
Цінова
Вид користування
корисної
Місце розташування вартість лота, пропозиція,
надрами
копалини
грн
грн

№
з/п

Назва об’єкта
користування

1.

Ділянка Оленьово
(проектна
свердловина № 1О)

підземні
води

геологічне
вивчення, у т.ч.
ДПР

Закарпатська
область,
Мукачівський
район

59 173,24

65 000

2.

Яківська ділянка
(проектна
свердловина № 1Я)

підземні
води

геологічне
вивчення, у т.ч.
ДПР

Закарпатська
область,
Мукачівський
район

59 173,24

65 000

3.

Хорольська-4
ділянка, де
розташована
свердловина № 4
(проєктна)

підземні
води

геологічне
вивчення, у т.ч.
ДПР

510 510

520 600

Дніпропетровська
область,
Новомосковський
район

219 899,59

751 000

Київська область,
Бучанський район

556 920

568 000

164 368,75

700 000

4.

5.

6.

Ділянка
підземні
Новотроїцька-2,
геологічне
мінеральні
де розташована
вивчення, у т.ч.
природні
ДПР
свердловина №
столові води
2526
Ділянка
геологічне
«Немішаєво»
підземні
вивчення, у т.ч.
води
(свердловина
ДПР
№ 12/21)
Ділянка надр в
урочищі «Міське» підземні
(джерела №№ 1, питні води
2, 3, 4, 5)

геологічне
вивчення, у т.ч.
ДПР

Полтавська
область,
Лубенський район

Львівська область,
Дрогобицький
район
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Законодавчі ініціативи

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
розглянув проєкт Закону України № 7427 від 01.06.2022 «Про особливості
регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання
протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення».
Комітет рекомендував законопроєкт до прийняття у другому читанні з внесеними
правками (не опубліковано). Проєкт Закону, серед іншого передбачає впровадження
мораторію на підвищення цін та тарифів на комунальні послуги у сфері ринку газу та
визначає механізми компенсацій втрат внаслідок бойових дій та різниці у тарифах для
учасників ринку газу, тепло- та водопостачальників.
Детальний аналіз тексту законопроєкту до першого читання див. у попередньому
випуску НадраMonitor від 13-19 червня 2022 року.

Комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС розглянув проєкт
Закону України № 6477 від 28.12.2021 «Про Національний реєстр викидів та
перенесення забруднювачів».
Законопроєкт передбачає створення відкритого реєстру викидів та перенесення
забруднювачів, який міститиме інформацію про:
•

викиди забруднювачів у атмосферне повітря, воду чи ґрунт;

•

перенесення за межі промислового майданчика небезпечних відходів;

•

перенесення за межі промислового майданчика забруднювачів у зворотних
(стічних) водах;

•

викиди забруднювачів дифузними джерелами.

Законопроект містить перелік видів діяльності та порогові значення викидів, по
досягненню яких забруднювачі повинні звітувати про викиди. До сфери застосування
законопроекту, у тому числі потрапляють такі види діяльності як переробка нафти і газу,
газифікація або зрідження вугілля, інших видів палива, спалювання палива в
установках, виробництво коксу, прокатний стан для вугілля, підземні гірські роботи
шахтним способом, відкрите добування корисних копалин тощо.
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Комітет ухвалив висновок, що законопроєкт не суперечить міжнародно-правовим
зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики
розглянув проєкт Закону України № 7378 від 16.05.2022 «Про внесення змін до
Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших
документів у період дії воєнного стану або стану війни» щодо звільнення від
відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності
період дії воєнного стану або стану війни».
Законопроєкт передбачає звільнення суб’єктів господарювання від відповідальності за
неоприлюднення

річної

фінансової

та

консолідованої

фінансової

звітності (з

відповідними аудиторськими звітами та звітами про управління), у т.ч. звітності ІПВГ
(звіт про платежі на користь держави та консолідований звіт про платежі на користь
держави). Протягом трьох місяців після завершення воєнного стану суб’єкти
господарювання мають опублікувати звітність за весь період неоприлюднення.
У разі прийняття законопроєкт може стимулювати видобувні компанії не виконувати
окремі вимоги ІПВГ на період воєнного стану, що негативно вплине на рівень прозорості
видобувного сектору та потенційну оцінку України під час валідації.
Комітет рекомендував ВРУ прийняти законопроєкт у другому читанні та у цілому.
Детальний аналіз тексту законопроєкту до першого читання див. у попередньому
випуску НадраMonitor від 4 – 10 липня 2022 року.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики
рекомендував ВРУ прийняти у другому читанні та у цілому проєкт Закону № 6244
від 01.11.2021) «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні».
Законопроєкт передбачає зобов’язання для усіх підприємств, що контролюють інші
підприємства (материнські підприємства), додатково, крім фінансових звітів про власні
господарські операції, подавати консолідовану фінансову звітність відповідно до
національних

положень

(стандартів)

бухгалтерського

обліку

або

міжнародних

стандартів. Проєкт Закону впроваджує розподіл на групи (малі, середні та великі)
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підприємства, в залежності від балансової вартості активів, чистого доходу та кількості
працівників материнського підприємства та його дочірніх підприємств.
Також для видобувних компаній доповнюється перелік фінансової звітності, яка
повинна бути опублікована. Зокрема, до 30 квітня, що слідує за звітним роком,
видобувні компанії зобов’язані публікувати річну фінансову звітність та річну
консолідовану фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом
про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь
держави, консолідованим звітом про платежі на користь держави на офіційному
вебсайті компанії у повному обсязі.
Детальний аналіз тексту законопроєкту до першого читання див. у попередньому
випуску НадраMonitor від 27 червня – 3 липня 2022 року.

Рішення уряду

Кабмін прийняв наступні рішення:
•

призначив Макаренка Д. Г. заступником Голови Державної служби України з
питань геодезії, картографії та кадастру;

•

схвалив проект Спільної декларації про асоціацію між Урядом України та
Міжнародним енергетичним агентством та уповноважив Міністра енергетики Г.
Галущенка на її підписання. Текст декларації не опубліковано, але за словами
постійного представника КМУ у Верховній Раді України Т. Мельничука, документ
визначатиме

засади

співпраці

з

питань

аналізу

енергетичного

ринку,

реконструкції енергетичної системи, зміцнення енергетичної безпеки, розвитку
енергоефективності,

прискорення

енергетичного

переходу,

поширення

використання альтернативних видів енергоресурсів тощо;
•

утворив Державну службу захисту критичної інфраструктури та забезпечення
національної системи стійкості України (ДЗКІ) та затвердив Положення про неї.
Відповідно до положення, ДЗКІ є центральним органом виконавчої влади зі
спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується та координується КМУ.
Основними завданнями ДЗКІ є формування та реалізація державної політики у
сфері захисту критичної інфраструктури і національної системи стійкості,
здійснення функціонального управління національною системою стійкості та
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забезпечення координації діяльності міністерств та операторів критичної
інфраструктури

з

питань

забезпечення

стійкості

та

захисту

критичної

інфраструктури. Відповідно до Переліку секторів (підсекторів), основних послуг
критичної інфраструктури держави видобуток газу та нафти, переробка,
очищення, транспортування газу та нафти входить до переліку секторів критичної
інфраструктури.
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