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МОНІТОРИНГ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗМІН
У РЕГУЛЮВАННІ ВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ
4 – 10 липня 2022 року

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.
© ГО «Діксі Груп», 2022 р.

Моніторинг дозвільної діяльності та змін
у регулюванні видобувної галузі

Електронні аукціони та спецдозволи на користування надрами

Держгеонадра протягом моніторингового періоду опублікувала інформацію про
анулювання 4 спеціальних дозволів на
•

видобування кварцитів у Кіровоградській області;

•

видобування лікувальних торф’яних грязей у Івано-Франківській області;

•

видобування кам’яної солі у Закарпатській області;

•

геологічне вивчення та ДПР нафти, газу, конденсату на Буцівській площі у
Львівській області компанії АТ «Укргазвидобування» (причина – видача нового
спеціального дозволу на видобування згаданих корисних копалин).

15 липня 2022 року планується перший з початку повномасштабного вторгнення рф
онлайн-аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. На аукціон
виставлено 10 лотів.
Перелік ділянок надр до продажу на III аукціоні 2022 року, який відбудеться 15.07.2022

Вид користування
надрами

Місце розташування

Початкова
вартість лота,
грн

1.

Медвідська ділянка
(свердловина
підземні води
№ 1194)

геологічне
вивчення, у т.ч.
ДПР

Вінницька область,
Вінницький район

96 687,50

2.

Ділянка надр
«Маринівська», де підземні
розташована
води
свердловина № 104

геологічне
вивчення, у т.ч.
ДПР

Одеська область,
Одеський район

94 825,59

підземні
води

геологічне
вивчення, у т.ч.
ДПР

Закарпатська
область,
Берегівський район

№
з/п

Назва об’єкта
користування

Вид
корисної
копалини

3.

Ділянка надр у с.
Вербовець
(свердловина №
404)

4.

Ділянка Оленьово
(проектна
свердловина № 1О)

підземні
води

геологічне
вивчення, у т.ч.
ДПР

5.

Яківська ділянка
(проектна
свердловина № 1Я)

підземні
води

геологічне
вивчення, у т.ч.
ДПР

6.

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

підземні
води

геологічне
вивчення, у т.ч.
ДПР

696 150

Закарпатська
область,
Мукачівський район

59 173,24

Закарпатська
область,
Мукачівський район

59 173,24

Полтавська
область,
Лубенський район

510 510
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7.

8.

9.

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

Ділянка Сергіївська
підземні
родовища
мінеральні
Сергіївське
10.
лікувально(свердловина
столові води
№ 5-М)

геологічне
вивчення, у т.ч.
ДПР
геологічне
вивчення, у т.ч.
ДПР

Дніпропетровська
область,
Новомосковський
район

219 899,59

Київська область,
Бучанський район

556 920

геологічне
вивчення, у т.ч.
ДПР

Львівська область,
Дрогобицький район

164 368,75

видобування

Одеська область,
БілгородДністровський район

1 496 355,17

Законодавчі ініціативи

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 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 у
період дії воєнного стану або стану війни».
Відповідно

до

законопроєкту

суб’єкти

господарювання

звільняються

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.
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Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законів

України щодо

удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря» (колишній реєстр. № 5339 від 06.04.2021).
Закон встановлює вимоги для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин,
перелік підстав для зупинення, анулювання та відмови у його отриманні. Органами
видачі дозволу на викиди є Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів
України (для об’єктів І групи) або місцеві державні адміністрації (для об’єктів ІІ групи).
Для отримання дозволу суб’єкт господарювання має подати наступні документи:
•

в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин, оформлені
відповідно до вимог, затверджених Міндовкілля;

•

відомості про факт і дату публікування в місцевих друкованих засобах масової
інформації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди;

•

відомості про наявність висновку ОВД, якщо об’єкт підлягає ОВД;

•

повідомлення місцевих державних адміністрацій про відсутність або наявність
зауважень від громадськості стосовно видачі дозволу.

Крім того, суб’єкти господарювання, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря, відповідно до прийнятого Закону зобов’язані:
•

забезпечувати

здійснення

інструментально-лабораторних

вимірювань

параметрів викидів забруднюючих речовин пересувних джерел та організованих
стаціонарних джерел викидів і ефективності роботи газоочисних установок
відповідно до Правил технічної експлуатації установок очистки газу, що
затверджуються Міндовкілля;
•

використовувати методики вимірювань та засоби вимірювальної техніки, які
відповідають законодавству про метрологію;

•

вести щоденний облік часу роботи стаціонарних джерел викидів забруднюючих
речовин в атмосферу.

Закон також дозволяє подавати дозвільні документи в електронному вигляді, що
створить умови для переведення цієї послуги на онлайн-платформу «Еко-система». За
словами Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Р. Стрільця відповідний
електронний модуль «Е-повітря» планується до запуску.
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Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо
запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в
одиницях енергії (щодо терміну набрання чинності)» (колишній реєстр. № 7305 від
20.04.2022).
Закон відкладає запровадження переходу обліку газу у енергетичних одиницях, який
мав відбутися 1 травня 2022 року, на 1 травня, що настає після припинення чи
скасування воєнного стану на території України.

Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо
вдосконалення механізмів валідації інформації про кінцевих бенефіціарних
власників та структуру власності юридичних осіб» (колишній реєстр. № 6003 від
07.09.2021).
Закон запроваджує адміністративну відповідальність юридичних осіб за внесення до
ЄДР завідомо неправдивих даних про кінцевого бенефіціарного власника або його
відсутність (у розмірі до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Окрім цього, якщо під час первинного фінансового моніторингу виявлено розбіжності
між даними ЄДР та фінансового моніторингу, Закон визначає, що в ЄДР проставляється
відмітка про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного
власника або структуру власності юридичної особи і у подальшому це має бути
перевірено.

Рішення уряду

Кабмін прийняв наступні рішення:
•

зобов’язав міністерства підготувати порядок реалізації видів санкції та
моніторингу їх ефективності та визначити відповідальних осіб за реалізацію та
моніторинг виконання санкцій (постанова № 772 від 07 липня 2022 р.);

•

надав державні гарантії НАК «Нафтогаз» для кредиту від Європейського банку
реконструкції та розвитку для у розмірі 300 млн євро для екстренної закупівлі газу
(постанову № 760 від 07 липня 2022 р.);

•

погодив кандидатуру Буська В. М. на посаду члена наглядової ради публічного
акціонерного товариства «Центренерго» як представника держави;
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•

звільнив Бондаренка В. В. з посади державного секретаря Міністерства
енергетики України та призначив Суярка С. М., який до цього працював на посаді
державного секретаря Міністерства соціальної політики України.
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