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Підготовка даного аналітичного продукту стала можливою завдяки підтримці американського народу, наданій 
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Спецдозволи на користування надрами  

Протягом моніторингового періоду Держгеонадра опублікувала інформацію про 

анулювання 5 спецдозволів на:  

• видобування кам’яного вугілля на ділянці Краснолуцька Північна № 2 у 

Луганській області; 

• видобування мінеральних природних столових вод на Новорозсошанському 

родовищі у Луганській області; 

• геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки природного 

газу, конденсату на Липовецькій площі у Львівській області; 

• видобування суглинків на ділянці Східна Староіванівського родовища у 

Сумській області; 

• видобування суглинків на ділянках №№ 1,2,3 Оришківського родовища у 

Тернопільській області. 

Законодавчі ініціативи 

Комітет ВРУ з питань екологічної політики та природокористування на засіданні 

1 березня розглянув законопроєкт № 9020 від 16.02.2023 р. «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів щодо ліцензування діяльності з буріння та 

використання свердловин для добування підземних вод». 

Відповідно до тексту законопроєкту, пропонується включити до переліку видів 

господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, буріння свердловин з метою 

водопостачання та їх ліквідації та/або тампонування. Компетенцію видачі ліцензій з 

відповідного виду господарської діяльності планується покласти на Держгеонадра. 

Комітет рекомендував прийняти законопроєкт за основу з урахуванням зауважень. 

Окрім цього, Комітет рекомендував прийняти за основу законопроєкт № 9021 від 

16.02.2023 р., яким планується впровадити адміністративну відповідальність за 

буріння свердловин для добування підземних вод без ліцензії та незабезпечення 

ліквідаційного санітарно-технічного тампонажу свердловин для добування підземних 

вод після припинення їх експлуатації. 

До Верховної Ради внесено урядовий законопроєкт № 9079 від 03.03.2023 «Про 

державні резерви». 

Законопроєкт має на меті реформувати систему державного резерву в Україні. 

Відповідно до тексту законопроєкту, пропонується встановити, що: 

• перелік матеріальних цінностей, що будуть формуватися до запасів 

матеріального резерву, визначатиметься Кабміном. Формування резервів, 

серед іншого, буде проходити за енергетичною сферою; 
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• дія Закону поширюватиметься на підприємства усіх форм власності, зберігання 

матеріального резерву може відбуватися не лише у державних підприємств на 

підставі договорів резервування; 

• запаси державного матеріального резерву можуть розміщуватися за межами 

території України; 

• порядки зберігання, утилізації, освіження матеріальних резервів 

затверджуватимуться Кабміном; 

• Державний орган, що реалізує державну політику у сфері державних резервів 

(Держрезерв) отримає повноваження проведення перевірок суб’єктів 

господарювання, які є зберігачами державного резерву. У разі виявлення фактів 

порушення вимог зберігання державного матеріального резерву 

передбачається відповідальність у вигляді штрафів. 

Регуляторні ініціативи  

Кабмін постановою від 03 березня 2023 р. № 190 вніс зміни до Порядку передачі 

документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки 

впливу на довкілля. Порядок доповнено примірним договором про надання послуг з 

проведення громадського обговорення в процесі здійснення ОВД, що впроваджує 

наступні зміни: 

• можливість укладення договору на проведення громадського 

обговорення в процедурі ОВД онлайн; 

• зменшення часу проходження процедури на 60 календарних днів та 

можливість здійснення оплати послуг онлайн. 

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомив, 

що міністерство працює над заміною паперових договорів, які потрібно було 

пересилати поштою, на договори публічної оферти, які можна укласти онлайн. За 

словами Стрільця, Міндовкілля вже розробило відповідний цифровий модуль на сайті, 

а у майбутньому він буде доступний також на платформі «ЕкоСистема». 

Інші новини уряду, ЦОВВ 

Кабінет Міністрів України цього тижня: 

• розпорядженням від 03 березня 2023 р. № 187-р подав клопотання до 

Національного банку України стосовно дозволу на проведення валютної 

операції АТ «Укргазвидобуванням». Кабмін звертається до НБУ, щоб дозволити 

«Укргазвидобуванню» розрахуватися з китайською компанією - постачальником 

бурових верстатів Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co., Ltd. за поставлені 

у 2019 році бурові верстати. Окрім цього, у клопотанні зазначається, що 
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зростаючі борги «Укргазвидобування» не дозволяють укладати з компанією нові 

договори для ремонту двох бурових верстатів, що постраждали внаслідок 

обстрілів рф. 

НКРЕКП прийняла попереднє рішення стосовно сертифікації оператора газосховища 

АТ «Укртрансгаз». Рішення прийнято відповідно до положень Закону України «Про 

ринок природного газу», а також Регламенту (ЄС) № 2022/1032 Європейського 

Парламенту та Ради від 29 червня 2022 року щодо зберігання природного газу, які 

встановлюють, що кожен оператор газосховища повинен бути сертифікованим 

уповноваженим державним органом та підлягає моніторингу дотримання вимог щодо 

запобігання ризиків для безпеки постачання природного газу. Відповідно до Порядку 

здійснення процедури сертифікації оператора газосховищ НКРЕКП направила своє 

рішення до Секретаріату Енергетичного Співтовариства, а остаточне рішення про 

сертифікацію оператора буде прийнято з урахуванням наданого висновку від 

Секретаріату. 

2 березня відбулася робоча онлайн-нарада Держгеонадр, Держлісагентства і 

представників бізнесу щодо користування земельними ділянками з метою проведення 

геологорозвідувальних і видобувних робіт, що належать до лісового фонду України. 

Особливу увагу учасники наради звернули на питанням оформлення права 

користування землею, строків виконання робіт, ОВД та вирішення правовідносин між 

надрокористувачами та лісгоспами. 

Держгеонадра скасувала проведення планових перевірок для 219 надрокористувачів, 

які повинні були проводитися з 20 лютого до 15 травня 2023 року. Рішення прийнято 

відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 р. 

№ 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного 

ринкового нагляду в умовах воєнного стану». 
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