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Електронні аукціони та спецдозволи на користування надрами  

 

Держгеонадра протягом моніторингового періоду опублікувала інформацію про 

анулювання 4 спеціальних дозволів на видобування таких корисних копалин:  

• суглинків у Хмельницькій області; 

• торфу на родовищі «Лисичий мох» та ділянках Північно-Східна та Південна 

родовища «Камінь» у Рівненській області; 

• питних підземних вод у Харківській області; 

 

Законодавчі ініціативи 

 

Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України «Про 

публічні закупівлі» та інших законів України щодо здійснення оборонних та 

публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» (реєстр. № 

7163 від 14.03.2022).  

Відповідно до Закону, на період дії воєнного стану особливості публічних та оборонних 

закупівель має визначати Кабінет Міністрів України (аналіз законопроєкту у випуску 

НадраMonitor 27 червня – 3 липня 2022 року). 

 

Верховна Рада прийняла Закон України  «Про Національний реєстр викидів та 

перенесення забруднювачів» (колишній реєстр. № 6477 від 28.12.2021 

Закон впроваджує відкритий реєстр 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. 

https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/nakaz-241-vid-15.07.2022.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/nakaz-245-vid-19.07.2022.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/nakaz-245-vid-19.07.2022.doc
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/nakaz-246-vid-19.07.2022.doc
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=7163&skl=10
https://dixigroup.org/analytic/nadramonitor-27-chervnya-7-lipnya-2022-roku/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73526
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Закон містить перелік видів діяльності та порогові значення викидів, по досягненню яких 

забруднювачі повинні звітувати про викиди. До сфери застосування Закону, 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. 

 

Верховна Рада прийняла Закон України «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» (колишній реєстр. № 7378 від 16.05.2022) 

Закон 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. 

Детальний аналіз тексту законопроєкту див. у випусках НадраMonitor від 4 – 10 липня 

2022 року та 11 – 17 липня 2022 року. 

 

Верховна Рада прийняла Закон  «Про внесення змін до Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (колишній реєстр. № 6244 

від 01.11.2021) 

Закон впроваджує розподіл на групи (малі, середні та великі) підприємства, в 

залежності від балансової вартості активів, чистого доходу та кількості працівників 

материнського підприємства та його дочірніх підприємств. Закон зобов’язує усі 

підприємства, 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.  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39622
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2022/07/2022-07-4_10_dixigroup_extractives_monitoring.pdf
https://dixigroup.org/analytic/nadramonitor-11-17-lipnya-2022-roku/
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/28172
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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 див. у випуску НадраMonitor від 27 червня – 3 

липня 2022 року. 

 

Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього 

підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на 

підприємницьку діяльність» (колишній реєстр. №  5371 від 13.04.2021). 

Серед іншого, Закон впроваджує спрощений режим регулювання трудових відносин, 

який передбачає можливість за згодою роботодавця та працівника визначати у 

трудовому договорі додаткові права, обов’язки і відповідальність сторін, умови 

матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови припинення або 

дострокового розірвання договору. 

Спрощений трудовий договір можна укладати між: 

• працівником та роботодавцем, який є суб'єктом малого або середнього 

підприємництва відповідно до закону з середньою кількістю працівників за звітний 

період (календарний рік) не більше 250 осіб; 

• роботодавцем та працівником, розмір заробітної плати якого за місяць становить 

понад вісім розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом. 

 

 

 

 

 

https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2022/07/2022-06-27_7-03_dixigroup_extractives_monitoring.pdf
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2022/07/2022-06-27_7-03_dixigroup_extractives_monitoring.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71653
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Верховна Рада відправила на повторне друге читання 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». 

Законопроєкт не набрав достатньої кількості голосів для прийняття у другому читанні, 

тому Верховна Рада прийняла Постанову від 01.06.2022  № 7427 «Про направлення на 

повторне друге читання проекту Закону України про особливості регулювання відносин 

на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та 

подальшого відновлення» та відправила на доопрацювання за скороченою 

процедурою. 

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 див. у попередньому випуску НадраMonitor від 

13-19 червня 2022 року.  

 

 

Рішення уряду 

 

Кабмін прийняв наступні рішення:  

• затвердив річний план внутрішнього аудиту на 2022 рік Групи Нафтогаз (текст 

плану не опубліковано); 

• дав незадовільну оцінку роботі правління АТ «Національна акціонерна компанія 

«Нафтогаз України» в частині неукладання  правочину з компанією Кондор 

Файненс пі.ел.сі. (Kondor Finance plc), яка є емітентом єврооблігацій товариства. 

Згоду на зазначений правочин надано урядом раніше. Кабмін зобов’язав АТ 

«Нафтогаз України» узгоджувати з урядом будь-які дії щодо виконання боргових 

зобов’язань за діючими правочинами з Kondor Finance plc, а також укласти 

договір із згаданою компанією на встановлених Кабміном умовах; 

• затвердив Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39737
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40066
https://dixigroup.org/analytic/nadramonitor-13-19-chervnya-2022-roku/
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-richnoho-planu-vnutrishnoho-audytu-na-2022-rik-hrupy-s622-190722
https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-diialnosti-aktsionernoho-tovarystva-natsionalna-aktsionerna-kompaniia-naftohaz-ukrainy-625-210722
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-2022-%D1%80#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-polozhennia-pro-pokladennia-i190722-812
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функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання 

природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам. 

Відповідно до Положення уряд зобов’язав ТОВ «ГПК «Нафтогаз Трейдинг» 

продовжити постачати природний газ виробникам тепла за пільговими цінами до 

31 березня 2023 року. Пільгові ціни для постачальників тепла становлять 7 420  

грн за 1000 куб. метрів газу, а для бюджетних установ – 16 390 грн за 1000 куб. 

метрів газу. Окрім цього, уряд поклав на Мінрегіон обов’язок із визначення та 

затвердження виробникам теплової енергії фіксованих обсягів природного газу 

для виробництва теплової енергії; 

• затвердив Порядок проведення моніторингу рівня безпеки об’єктів критичної 

інфраструктури. Відповідно до порядку, моніторинг буде здійснюватися один раз 

на 3 роки, за результатами перевірки буде складатися спеціальний акт з оцінкою 

забезпечення захищеності та рекомендаціями для покращення захищеності 

об’єкту, які є обов’язковими до виконання. 

 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadku-prove-a821

