
 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ    №    52 

 

         05     листопада      2020 

 

 

м. Київ 

(відеоконференція) 

 

 

 

 

 

ГОЛОВУЄ: голова Комітету Бондаренко О.В. 

 

ПРИСУТНІ члени Комітету: Криворучкіна О.В., Маріковський О.В., 

Андрійович З.М., Овчинникова Ю.Ю., Прощук Е.П., Матусевич О.Б., 

Бакунець П.А., Кривошеєв І.С., Лабунська А.В., Нестеренко К.О., Якименко П.В.  

 

ВІДСУТНІ члени Комітету: Івахів С.П., Фельдман О.Б., Шахов С.В., 

Яценко А.В., Василенко Л.В., Задорожний А.В. 

 

ПРИСУТНІ: 

Працівники секретаріату: Борисюк М.М., Бережний Є.О., Хоренжая І.В. 

 

Помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету: 

Прощука Е.П. – Турик М.В.; Андрійовича З.М. – Кучерак В.П.; 

Маріковського О.В. – Зарудна А.С.; Фельдмана О.Б. – Лойко Л.І.  

 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО УЧАСТІ: 

Боруховський Богдан Валентинович - Перший заступник Міністра захисту 

довкілля та природних ресурсів, 

Опімах Роман Євгенович - Голова Державної служби геології та надр України, 

Мамедова Ольга - співголова комітету Американської торгівельної палати в 

Україні, 
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Капустюк Анатолій - представник Асоціації «Український бурштин», 

Пєлих Вадим - Президент Української асоціації видобувачів піску, 

Оринчак Ксенія - представник Національної асоціації добувної промисловості 

України, 

Семеній Олександр Валерійович - експерт Офісу простих рішень і результатів, 

Жила Павло - представник Федерації металургів України, 

Яворський Олександр - представник Федерації роботодавців України. 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

 

 

За пропозицією Голови Комітету Бондаренка Олега Володимировича 

підрахунок голосів під час голосування на засіданні Комітету, що проводиться у 

режимі відеоконференції, здійснюватиме народний депутат України – заступник 

голови Комітету Криворучкіна Олена Володимирівна. 

 

Рішення прийнято: за – 12. 

 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про порядок денний 

засідання Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити порядок денний. 
 

Рішення прийнято: за – 12. 

  

Питання для розгляду 

 

1. Про звіт Голови Державної служби геології та надр України 

 

Допов.: Голова Держгеонадр Опімах Роман Євгенович 

Андрійович Зіновій Мирославович  

Бережний Євген Олегович 

 

2. Про лист Державної аудиторської служби України  

 

Допов.: Андрійович Зіновій Мирославович  

Бережний Євген Олегович 
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1. 

 

СЛУХАЛИ: звіт Голови Державної служби геології та надр України Опімаха Р.Є. 

про роботу зазначеної Служби.  

 

За інформацією Голови Державної служби геології та надр останнім часом 

робота цієї Служби проводилася за такими напрямами. 

1. Ефективне використання надр, зокрема зняття штучних бар'єрів у 

законодавстві та упередження появи «сплячих ліцензій». 

2. Залучення інвестицій у розробку українських надр, зокрема через 

проведення е-аукціонів та конкурсів на укладання угод про розподіл продукції, 

спрощення доступу до геологічних даних. 

3. Участь у реалізації інвестиційних проектів. зокрема щодо продажу 

ділянок надр, підготовки пропозицій на аукціон щодо родовищ літієвих руд і 

золота, участі в національних інфраструктурних проектах, підготовки понад 40 

ділянок надр з покладами бурштину. 

4. Пропозиція сучасних цифрових рішень, зокрема щодо електронних 

аукціонів, інтерактивної карти корисних копалин, електронного кабінету. 

5. Розроблення нових правил користування надрами та запровадження 

плати за «сплячі ліцензії» відповідно до законопроектів щодо підтримки 

розвитку вітчизняних галузей надрокористування (реєстр. № 4187, 4187-1, 4251, 

4252). 

6. Виконання рекомендацій державного фінансового аудиту виконання 

бюджетних програм за період 2018-2019 рр. 

7. Оптимізація структури геологічних підприємств. 

 

Голова підкомітету з питань охорони і раціонального використання надр, 

водних ресурсів, народний депутат України Андрійович З. М. у своєму виступі 

відзначив, що на виконання пункту 6 протокольного рішення Комітету від 30 

вересня 2020 р. проводиться заслуховування керівника Держгеонадр. 31 липня  

2020 р. відповідний звіт заслуховувався на засіданні профільного підкомітету. 

Держгеонадра є активним учасником законотворчої діяльності. Народні 

депутати України від Прикарпаття та сусідніх областей відчули підтримку 

законодавчої ініціативи в частині напрацювань робочої групи щодо очищення 

русел гірських річок, пов'язаних з цьогорічними повенями. Ще одним спільним 

напрацюванням є законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування 

(реєстр. № 4187). Також було запропоновано регламент розгляду питання з тим, 

щоб завершити розгляд протягом 1 год. 20 хв. 

Голова Комітету Бондаренко О. В. подякував Голові Держгеонадр за 

плідну роботу щодо розроблення законопроектів. Також Голова Комітету 

наголосив на необхідності неухильного виконання вимог Закону України "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 
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законодавства про видобуток бурштину та інших корисних копалин" від 

19.12.2019 № 402-ІХ, зокрема щодо:  

визначення переліку та координат ділянок бурштиноносних надр, що 

розміщені на порушених земельних ділянках; 

встановлення порядку користування надрами на підставі спеціального 

дозволу на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-

промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину 

(промисловою розробкою родовищ), на ділянках бурштиноносних надр, що 

розміщені на порушених земельних ділянках, на підставі типових проектів та/або 

технологічних ; 

затвердження Типової форми угоди про проведення розвідувальних та 

видобувних робіт, що укладається із власником землі та/або за погодженням із 

землекористувачем, із обов’язковим затвердженням оцінки запасів у 

встановленому законодавством порядку після проведення геологічного вивчення 

на відповідній ділянці бурштиноносних надр. 

Голова Комітету звернув увагу на необхідність інформування Комітету 

про стан розроблення змін до Кодексу України про надра (нова редакція) та змін 

до Закону України "Про затвердження загальнодержавної програми розвитку 

мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року", які передбачено 

пунктами 26 і 416 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 

2020 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 16.06.2020  

№ 689-IX. 

 

Також в обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Маріковський О.В., 

Криворучкіна О.В., Андрійович З.М., Прощук Е.П., Якименко П.В.,  

Бакунець П.А., Рибчак К., Пєлих В., Мамедова О., Яворський О.  

 

Під час обговорення звіту Голова Державної служби геології та надр 

України відповідав на запитання народних депутатів України, представників 

бізнес-середовища, федерацій та асоціацій. Було відзначено збільшення 

відкритості у роботі Служби, висловлено ряд рекомендацій щодо її поліпшення, 

зокрема, в частині посилення контролю за дотриманням термінів розроблення 

підзаконних актів, визначених законами України, та виконання їх вимог. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Звіт Голови Державної служби геології та надр України  

Опімаха Р. Є. взяти до відома. 

2. Звернутися до Державної служби геології та надр України щодо 

надання Комітету в установленому порядку повного звіту стосовно діяльності 

цієї Служби та підприємств, що належать до сфери її управління, а також 

інформації стосовно шляхів оптимізації роботи зазначених підприємств за 

кожним підприємством окремо. 

3. Доручити Голові Комітету узагальнити рекомендації народних 

депутатів України - членів Комітету щодо роботи Державної служби геології та 
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надр України, висловлених під час обговорення, та направити їх до зазначеної 

Служби. 

 

Рішення прийнято: за – 10, не голосували – 2. 

 

Рішення та лист Комітету додаються. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Андрійович Зіновій Мирославович 

Бережний Євген Олегович 

 

Голова Комітету Бондаренко О.В. зазначив, що час відведений на проведення 

засідання вичерпано, подякував учасникам і закрив засідання. 

 

Народні депутати України – члени Комітету взяли до відома, що питання про 

лист Державної аудиторської служби України буде розглянуто на одному із 

наступних засідань Комітету. 

 

 

 

 

 

Голова Комітету        О. Бондаренко 

 

 

 

 

Секретар Комітету        О. Фельдман 

 


