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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. 

© ГО «Діксі Груп», 2022 р. 



Електронні аукціони з продажу спецдозволів на користування надрами 

Держгеонадра провела онлайн аукціон з продажу спеціального дозволу на геологічне 

вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, глини легкоплавкої, суглинку 

на ділянці Сірет у Чернівецькій області. При стартовій ціні 53 380 грн, лот отримав 

цінову пропозицію у розмірі 70 000 грн. Триває процедура підписання протоколу торгів.  

 
Законодавчі ініціативи 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендував 

Верховній Раді України прийняти за основу законопроєкт № 7327 від 28.04.2022 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної 

системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної 

інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля». 

Згідно законопроєкту має бути створена комплексна державна система моніторингу 

стану довкілля, яка, серед іншого, включатиме моніторинг геологічного середовища 

України, зокрема ендогенних і екзогенних геологічних процесів. Задля цього 

пропонується покласти на Держгеонадра функції моніторингу геологічного 

середовища. 

Новини уряду та ЦОВВ 

Кабмін здійснив перерозподіл коштів Державного бюджету 2022 та виділив 76 млрд 

грн на погашення заборгованості між учасниками ринку газу, передбачених Законом 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу». Закон передбачає проведення 

взаєморозрахунків між учасниками ринку газу, реструктуризацію непогашеної 

заборгованості, списання штрафних санкцій. 

Проект нової редакції Положення про Багатосторонню групу з імплементації 

Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (БГ ІПВГ) 

Міністерство енергетики України опублікувало до обговорення проєкт наказу «Про 

внесення змін до Положення про Багатосторонню групу з імплементації Ініціативи 

щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях», яким буде затверджено нову 

редакцію документа. Серед нових повноважень БГ ІПВГ: 

- затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію положень ІПВГ в Україні 

(у чинній редакції – «затвердження робочого плану Багатосторонньої групи»); 

https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220927-68282
https://komekolog.rada.gov.ua/news/main_news/76027.html
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39521
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-pererozpodil-deiakykh-vydatkiv-d-a900r
https://www.mev.gov.ua/rehulyatornyy-akt/proyekt-nakazu-ministerstva-enerhetyky-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya


- визначення переліку корисних копалин загальнодержавного значення, розкриття 

інформації щодо яких є обов’язковим відповідно до Закону України «Про 

забезпечення прозорості у видобувних галузях». 

Також, із повноважень БГ ІПВГ виключено: 

- погодження порядку проведення конкурсу щодо обрання незалежного 

адміністратора; 

- встановлення порядку функціонування електронної системи подання та аналізу 

звітності (у разі запровадження такої системи); 

- підготовка та подання до Міненерго матеріалів для розгляду справ про 

накладення адміністративно-господарських штрафів за порушення 

законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях. 

Наказ також визначає повноваження Міністерства енергетики утворити 

Національний секретаріат ІПВГ із таким функціоналом: 

- координація роботи БГ ІПВГ з Міжнародним секретаріатом ІПВГ, незалежним 

адміністратором, ЗМІ, сторонами, залученими до впровадження ІПВГ; 

- забезпечення підготовки плану заходів, спрямованих на реалізацію положень 

ІПВГ та організація його виконання; 

- забезпечення підготовки та проведення засідань БГ ІПВГ; 

- організація та проведення заходів, необхідних для виконання завдань у рамках 

ІПВГ; 

- забезпечення контролю за виконанням протокольних рішень БГ ІПВГ. 

У цьому контексті, слід зазначити, повноваження Міненерго щодо утворення такого 

секретаріату вже визначено в Законі України «Про забезпечення прозорості у 

видобувних галузях», таким чином проєкт наказу лише дублює положення згаданого 

Закону.  Крім того, створення секретаріату не відображено в назві проєкту наказу, отже 

не мало б бути предметом його регулювання, адже БГ ІПВГ та національний 

секретаріат не є тотожними або взаємно підпорядкованими структурами. 

Згідно із змінами до Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних 

галузях» до переліку органів влади у складі БГ ІПВГ додається НКРЕКП, і відповідно 

на паритетних засадах збільшується і кількість представників в інших групах 

зацікавлених осіб з 4 до 5 осіб в кожній групі. Представники в оновленому складі 

БГ ІПВГ мають визначатися на зборах, які організує Міненерго. При цьому, строк між 

об’явою та оголошенням таких зборів скорочується з 30 до 15 днів, а заяву для 

участі представники можуть подати не пізніше ніж за 5 днів до початку зборів. БГ ІПВГ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2545-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2545-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1974-20/sp:max50:nav7:font2#n29


має бути сформована у новому складі із урахуванням встановленої 

законодавством гендерної квоти (не менше 30 відсотків представників кожної статі 

у групах зацікавлених осіб). Для цього на місце одного представника групи мають бути 

подані 2 кандидатури різних статей, серед яких на зборах буде обрано одного 

представника.  

У новій редакції Положення виключено спосіб обрання представників шляхом 

рейтингового голосування, натомість зазначено, що порядок обрання буде 

визначено учасниками на початку зборів. Разом із тим, кандидати та резервні 

кандидати відповідно до запропонованої редакції визначаються як ті, що набрали 

найбільшу кількість балів, що свідчить про те, що учасники очевидно мають 

домовитися про певну систему нарахування балів.   

В структурі БГ ІПВГ виключено посаду її Секретаря та подовжено строк подання 

річного звіту БГ ІПВГ з 30 червня до 30 серпня щорічно.  

 

  

 

 


