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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.

Спецдозволи на користування надрами та електронні аукціони
Протягом моніторингового періоду Держгеонадра опублікувала інформацію про
поновлення 3 спецдозволів на видобування таких корисних копалин:
•

мінеральних природних столових вод на ділянці «Водограйна» Жобринського
родовища (свердловина № 5) у Рівненській області;

•

суглинку на родовищі Оратівське 2 у Вінницькій області;

•

габро на Бистріївському родовищі, ділянці Південна у Житомирській області.

Опубліковано інформацію про зупинення дії 2 спецдозволів на видобування:
•

піщано-гравійної суміші на Кийданецькому родовищі у Івано-Франківській
області;

•

підземних мінеральних лікувальних столових вод на Одеському родовищі,
ділянках Одеська 1 та Одеська 2 у Одеській області.

Анульовано спецдозвіл на геологічне вивчення бурштиноносних надр, в тому числі
ДПР з подальшим видобуванням бурштину на ділянці «Древлянська 5» у
Житомирській області.
Законодавчі ініціативи
Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення зміни до статті
11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» (колишній
законопроєкт реєстр. № 7712 від 29.08.2022). Закон передано на підпис Голові
ВРУ.
Згідно прийнятого Закону державні господарські товариства енергетичної галузі у
своїй звітності не мають зараховувати до чистого прибутку:
•

кошти, що спрямовуються на виконання інвестиційних та стратегічних планів,
затверджених Кабінетом Міністрів України;

•

обсяг повернення кредитних коштів, що були запозичені для фінансування
капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів.

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт реєстр. № 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».
Законопроєкт визначає правові засади функціонування комплексної державної
системи моніторингу стану довкілля, яка, серед іншого, включатиме моніторинг

геологічного середовища України, зокрема ендогенних і екзогенних геологічних
процесів. Задля цього, законопроєктом передбачається внесення змін до Закону «Про
державну геологічну службу» та покладання на Держгеонадра функцій моніторингу
геологічного середовища.

Інші події
Новопризначений голова правління АТ «НАК Нафтогаз України» Олексій Чернишов
визначив головні пріоритети роботи компанії, серед яких:
•

забезпечення енергетичної стабільності та незалежності;

•

підвищення довіри до Нафтогазу з боку держави, міжнародних партнерів,
кредиторів та інвесторів;

•

забезпечення сталого проходження поточного опалювального сезону.

18 листопада 2002 року НАК «Нафтогаз України» розмістила на Ірландській фондовій
біржі звернення до власників єврооблігацій, термін погашення яких настає у 2022 та
2026 роках, із пропозицією активізувати взаємодію для пошуку взаємоприйнятного
рішення. Нагадаємо, що НАК «Нафтогаз» не вдалося виплатити боргові зобов’язання
за єврооблігаціями, термін яких сплив у 2022 році, та домовитися стосовно відстрочки
платежів з держателями єврооблігацій, термін яких спливає 2026 року. Натомість
компанія домовилася про відстрочку на 2 роки з держателями єврооблігацій, термін
яких спливає 2024 року.
Протягом 14-18 листопада 2022 року у Брюсселі пройшла щорічна конференція Raw
Materials Week, організована Європейською комісією. В рамках заходу Голова
Держгеонадр Роман Опімах і Перший віце-президент ЄБРР Юрген Рігтерінк підписали
Меморандум про технічну допомогу з оцифрування вторинної геологічної інформації,
розвитку ІТ-архітектури та функціоналу Державного геологічного порталу. Відповідно
до Меморандуму, ЄБРР є виконавцем, Держгеонадра – ключовим бенефіціаром, а
фахівці ДНВП «Геоінформ України» – підрядниками проєкту, який розрахований на три
роки. Завданнями проєкту є:
•

переведення в цифровий формат не менше 60 000 геологічних звітів;

•

розвиток ІТ-інфраструктури – сканування, обробка, завантаження до баз даних,
пошуку й доступу в інтерактивній формі до оцифрованих геологічних звітів через
Державний геологічний портал шляхом

•

створення

англомовних

сервісів

баз

даних

управління

геологічною

інформацією, переклад рефератів геологічних звітів та інтерфейсу Державного
геологічного порталу;
•

облаштування серверної кімнати та посилення кібербезпеки доступу до
інформаційних ресурсів;

•

розвиток функціоналу Державного геологічного порталу за рахунок створення
наборів геологічних карт різного масштабу;

Також, в рамках Raw Materials Week відбулася урядова дискусія щодо реалізації
Дорожньої карти заходів Меморандуму про стратегічне партнерство в сировинній
галузі між Україною та Європейським Союзом на період 2023–2024 років. Ключовими
пріоритетами Дорожньої карти Меморандуму визначено наближення нормативноправової бази галузі надрокористування до європейських стандартів, формування
сприятливого інвестиційного клімату, співпраця в галузі досліджень, інновацій та
інтеграція в сучасні високотехнологічні процеси з видобутку, збагачення та
виготовлення стратегічних металів для забезпечення сталого «зеленого» переходу.

