НадраMonitor
МОНІТОРИНГ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗМІН
У РЕГУЛЮВАННІ ВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ
25 липня – 14 серпня 2022 року

Підготовка даного аналітичного продукту стала можливою завдяки підтримці американського народу, наданій через
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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 5 спеціальних дозволів на видобування таких корисних копалин:
•

суглинків у Полтавській області;

•

піску у Львівській області;

•

питних підземних вод у АР Крим;

•

кам’яного вугілля у Донецькій області;

•

технічних підземних вод у Волинській області.

Зупинено дію 5 спеціальних дозволів на користування надрами на:
•

видобування

валунно-гравійно-піщаних

відкладів

на

ділянках

на

Шевченківському та Журацькому-1 родовищах у Івано-Франківській області;
•

видобування підземних мінеральних вод у Івано-Франківській області;

•

видобування питних підземних вод у Тернопільській області;

•

геологічне вивчення, у тому числі ДПР питних підземних вод у Львівській області;

Держгеонадра продовжила на 5 років дію спецдозволу на геологічне вивчення, у тому
числі ДПР нафти, природного газу, конденсату на

Губській структурі Братсько-

Яснопольщинської зони структур у Сумській області. Дозвіл продовжено на основі
рішення суду.
Поновлено дію спецдозволу на видобування піску, глини, суглинків на родовищі
Коноплянське у Кіровоградській області.
Держгеонадра опублікувала інформацію про надання 9 спеціальних дозволів на
видобування та геологічне вивчення з ДПР таких корисних копалин:
•

піску на Шкуратівському та Новоукраїнському родовищах у Волинській області;

•

гіпсу у Івано-Франківській області;

•

габро у Житомирській області;

•

вапняку у Вінницькій області;

•

питних підземних вод у Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Луганській
областях.
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Держгеонадра протягом моніторингового періоду провела 1 повторний онлайн-аукціон
з продажу спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі ДПР сировини
піщано-гравійної на ділянці Плутівська у Івано-Франківській області. Ділянка отримала
цінову пропозицію у розмірі 3 000 100 грн, при стартовій ціні 17 126 грн.

Законодавчі ініціативи

Верховна Рада прийняла Постанову ВРУ № 2478-IX від 29.07.2022 «Про утворення
Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з попереднього розгляду
питань щодо порушення законодавства, які призвели до кризових явищ на
енергетичному ринку України напередодні та в період збройної агресії Російської
Федерації проти України».
Основним завданням Тимчасової спеціальної комісії є попередній розгляд питань,
пов’язаних із:
1) станом реалізації заходів, передбачених Указом Президента України «Про рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 2 грудня 2019 року «Про
невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки» від 2 грудня 2019
року № 874/2019, та Енергетичною стратегією України на період до 2035 року
«Безпека, ефективність, конкурентоспроможність»;
2) станом виконання Плану заходів з реалізації етапу «Реформування енергетичного
сектору (до 2020 року)» Енергетичної стратегії України на період до 2035 року;
3) формуванням рішень щодо забезпечення енергетичної стійкості України та їх
впровадженням;
4) створенням страхового запасу природного газу, а також підготовкою до
опалювального сезону 2022/2023 років;
5) диверсифікацією

джерел

і

маршрутів

постачання

нафти,

нафтопродуктів,

природного і скрапленого газу, вугілля антрацитових марок з визначеною умовою
щодо постачання з одного джерела не більше 30 відсотків загального обсягу
постачання;
6) розробленням та щорічним затвердженням прогнозного паливно-енергетичного
балансу України.
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Утворена тимчасова спеціальна комісії працюватиме один рік з дня її утворення.
У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 7668 від 14.08.2022 «Про
внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України
щодо ставок акцизного податку».
Законопроект передбачає встановлення акцизного податку для бензинів моторних,
важких дистилятів, скрапленого газу у розмірі 100 євро за 1000 літрів, а для нафти або
нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід (мінералів) на рівні 7%.
Відповідно до чинного законодавства перераховані вище ставки акцизного податку
становлять 0%.

Зареєстровано Проект Постанови ВРУ № 7640 від 06.08.2022 «Про затвердження
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 серпня 2022 року «Про
застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій) до Російської Федерації».
Текст постанови передбачає запровадження на 10 років секторальних спеціальних
економічних санкцій, які серед іншого, зупиняють дію спеціальних дозволів на
користування надрами особам, пов’язаним з державою-агресором. Перелік відповідних
спецдозволів не опубліковано.

Зареєстровано Проект Постанови ВРУ № 7319/П від 29.07.2022 «Про прийняття за
основу проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо особливостей корпоративного управління юридичних осіб,
акціонером (засновником, учасником) яких є держава в період дії правового
режиму воєнного стану в Україні».
Проєкт Постанови ВРУ розроблений для прийняття за основу законопроєкту № 7319 від
26.04.2022 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
особливостей корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником,
учасником) яких є держава в період дії правового режиму воєнного стану в Україні».
Законопроект передбачає запровадження особливих норм управління державними
компаніями та компаніями, частка держави яких становить 50% і більше на час дії
воєнного стану. Зокрема, пропонується:
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•

надати голові наглядової ради право самостійно визначати кандидатури членів
наглядової ради у випадку, якщо кількість членів наглядової ради, повноваження
яких дійсні, становитимуть половину або менше половини кількісного складу
наглядової

ради.

найменше

часу

Перевага
для

надаватиметься

ознайомлення

з

кандидатам,

діяльністю

яким

потрібно

підприємства.

Термін

повноважень призначених членів наглядової ради у такий спосіб не може
перевищувати три місяці після завершення воєнного стану;
•

надавати право керівникам державних підприємств чи компаній, де частка
держави 50% і більше, отримувати на період воєнного стану повноваження, що
належать компетенції загальних зборів та наглядової ради;

•

надавати право керівникам державних підприємств чи компаній, де частка
держави 50% і більше, приймати рішення про вчинення значного господарського
зобов’язання/правочину предметом якого є закупівлі товарів, робіт і послуг для
забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану в
Україні, ринкова вартість якого становить більше 10 відсотків вартості активів
такого; у разі такого правочину, керівник підприємства повинен протягом трьох
годин проінформувати орган управління підприємством, до повноважень якого
належить прийняття рішення про надання згоди;

•

зобов’язати

керівників

державних

підприємств

забезпечити

наявність

цілодобового зв’язку з ними, а також виконання ними своїх обов’язків;
•

надати право суб’єктам управління підприємством:
1) скликати

термінове

засідання

наглядової

ради

та/або

колегіального

виконавчого органу;
2) визначати та/або доповнити порядок денний засідання наглядової ради та/або
колегіального виконавчого органу;
3) невідкладно, але не пізніше ніж протягом трьох годин з моменту запиту,
отримувати від керівника, голови наглядової ради будь-яку інформацію щодо
діяльності

такого

державного

унітарного

підприємства,

господарського

товариства.
NB! Антикорупційна експертиза законопроєкту, проведена Комітетом ВРУ з питань
антикорупційної політики, визначає його, як такий, що не відповідає вимогам
антикорупційного законодавства. На думку Комітету, голови наглядових рад та
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керівники підприємств на період воєнного стану отримають надмірні дискреційні
повноваження: голова наглядової ради зможе поза конкурсом визначати членів
наглядових рад, а керівники підприємств набудуть повноважень наглядової ради та
загальних зборів в частині прийняття ними рішень щодо окремих аспектів діяльності
підприємства

(зокрема, в частині укладання правочинів та великих закупівель на

потреби оборони). Комітет рекомендує передбачити прозорі механізми призначення
членів наглядових рад та закріпити чіткі критерії прийняття відповідних рішень
суб’єктами управління/наглядовими радами та іншими суб’єктами визначеними
законопроєктом.

Рішення уряду
регуляторні:
•

зміни до низки постанов КМУ щодо користування надрами:
-

Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального
дозволу на право користування надрами (затверджено постановою КМУ від
15 жовтня 2004 р. № 1374);

-

Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок
коштів державного бюджету, затвердивши її у новій редакції (затверджено
постановою КМУ від 26 липня 2022 р. № 836);

-

Порядку

надання

спеціальних

дозволів

на

користування

надрами

(затверджено постановою КМУ від 30 травня 2011 р. № 615);
-

Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на
користування надрами (затверджено постановою КМУ від 23 вересня
2020 р. № 993). Детальніше див. у спецвипуску НадраMonitor «Перші
новації в сфері користування надрами після початку війни».

•

зміни до Переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на
організованих товарних ринках (затверджено постановою КМУ № 1433 від 30
грудня 2021 р.), які зобов’язують продавати сиру нафту, газовий конденсат,
скраплений газ на організованих товарних ринках.
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корпоративні:
•

погодив НАК «Нафтогаз України» правочин на укладення та/або викладення у
новій редакції кредитних договорів з Kondor Finance plc, яка є емітентом акцій
компанії (тексти не договорів не опубліковано).
Нагадаємо, раніше, 21 липня Кабмін дав незадовільну оцінку роботі правління
НАК «Нафтогаз України» в частині неукладання правочину з цією компанією
(детальніше у випуску НадраMonitor за 18-24 липня 2022 року).

•

доручив НАК «Нафтогаз України» формувати запаси природного газу у сховищах
до майбутнього опалювального сезону в обсязі мінімум 19 млрд куб. м 3, у тому
числі за рахунок купівлі природного газу, видобутого на території України;

•

затвердив вартість 190 150 481 простої іменної акції НАК «Нафтогаз України» у
сумі 300,438 млрд грн (станом на 30 червня 2022 р.) та збільшив статутний
капітал компанії на суму 646,248 млн грн шляхом додаткової емісії акцій за
рахунок переданих до статутного капіталу пакетів акцій акціонерних товариств
(АТ

“Дніпровська

ТЕЦ”,

ПрАТ

“Миколаївська

ТЕЦ”,

АТ

“Криворізька

теплоцентраль”, АТ “Херсонська ТЕЦ”, АТ “Одеська ТЕЦ”, АТ “Сєвєродонецька
ТЕЦ”);
•

погодив кредитний договір між АТ «Укргазвидобування» та АТ «Державний
експортно-імпортний банк України», текст договору не опубліковано.

кадрові:
•

призначив Штикера Я. Ю. заступником Голови Державної служби України з
питань геодезії, картографії та кадастру;

•

призначив Гринчук С. В. заступником Міністра захисту довкілля та природних
ресурсів України з питань європейської інтеграції;

•

призначив

Богдановича

А.

Я. заступником

Голови Державної

інспекції

енергетичного нагляду України з питань цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації.

Інші події
ДНВП «Геоінформ України» створив онлайн сервіс для перерахунку географічних
координат СК-42 у WGS-84. Конвертер дозволяє користувачам самостійно здійснити
перерахунок та скопіювати результат у текстовий документ.
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