НадраMonitor
МОНІТОРИНГ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
ЗМІН У РЕГУЛЮВАННІ ВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ
17 - 23 жовтня 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.

Електронні аукціони з продажу спецдозволів на користування надрами
Держгеонадра 18 жовтня провела онлайн аукціон з продажу спеціальних дозволів на
користування надрами. При сукупній стартовій ціні 10,560 млн грн, сума цінових
пропозицій склала 26 645 357 грн. Триває процедура підписання та публікування
протоколів торгів.
№
з/п

Назва об’єкта
користування

Вид
корисної
копалини

1.

Писарівське
родовище

граніт

видобування

2.

Великопаладське
родовище, ділянка
№2

сировина
піщаногравійна,
глина, пісок

видобування

граніт

видобування

граніт,
мігматит

видобування

Родовище
Мар'янівське
Тахтайське
родовище

3.
4.
5.

Підгірна ділянка

пісок
кварцовий

6.

Ватажкова ділянка

пісок

7.

Доманинська
ділянка

сировина
піщаногравійна

8.

Ділянка надр у м.
Вінниця, де
розташована
проектна
свердловина №12пр

підземні води

Вид
Місце
користування
розташування
надрами

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

Початкова
вартість
лота, грн

Цінова
пропозиція,
грн

Вінницька
область

706 631,57

813 700

Закарпатська
область

99 729,28

110 000

485 663,17

506 663

1 310
362,59

1 491 000

Київська
область

1 922 700

17 000 000

Полтавська
область

62 679

613 994

Закарпатська
область

124 950

210 000

5 847 660

5 900 000

Вінницька
область
Полтавська
область

Вінницька
область

геологічне
вивчення, у
т.ч. ДПР

26 жовтня відбудеться повторний аукціон з продажу спеціального дозволу на
геологічне вивчення піску на 3 роки на ділянці Вишгородська у Київській області.
Стартова ціна спецдозволу становить 162 784 грн.
Законодавчі ініціативи
Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України
щодо формування та реалізації державної політики сфері захисту критичної
інфраструктури» (колишній № 7607 від 28.07.2022).
У Законі визначено Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації
України уповноваженим органом у сфері захисту критичної інфраструктури України на
строк дії воєнного стану та на 12 місяців після його завершення. Попередня редакція
Закону

«Про

критичну

інфраструктуру»

передбачала

створення

окремого

уповноваженого органу із захисту критичної інфраструктури. До об’єктів критичної

інфраструктури,

серед

іншого,

відносяться

об’єкти

видобутку,

переробки,

транспортування природного газу та нафти. Детальний аналіз прийнятого Закону див.
випуск від 22-28 серпня 2022 року. Закон направлено на підпис Президента України.
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 8138 від 19.10.2022 «Про
внесення змін до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних
проектів із значними інвестиціями в Україні».
У законопроєкті передбачено:
•

нова форма державної підтримки інвестиційних проєктів (часткова компенсація
будівництва);

•

зменшення з 20 до 12 мільйонів євро межі розміру значних інвестицій в об’єкти
інвестування, що інвестор повинен профінансувати в межах проєкту;

•

зменшення зобов’язання щодо створення нових робочих місць з 80 до 50 в
межах проєкту зі значними інвестиціями;

Серед іншого, законопроєкт включає до сфер, у яких може реалізовуватися
інвестиційний

проєкт

зі

значними

інвестиціями,

діяльність

з

виробництва

енергоефективних будівельних матеріалів, кліматичного обладнання та обладнання
систем опалення, вентиляції, кондиціонування, гарячого водопостачання.
Зареєстровано проєкт постанови ВРУ № 6321/П від 17.10.2022 «Про прийняття за
основу проєкту Закону України «Про внесення змін до статті 166-11 Кодексу
України про адміністративні правопорушення у зв'язку зі змінами в порядку
подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного
власника юридичної особи».
Проєкт Постанови ВРУ розроблений для прийняття за основу законопроєкту № 6321
від 18.11.2021

«Про внесення змін до статті 166-11 Кодексу України про

адміністративні правопорушення у зв'язку зі змінами в порядку подання державному
реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи».
Законопроєкт передбачає встановлення адміністративної відповідальності керівника
юридичної особи за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору
інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність.

