Дорожня карта з реалізації рекомендації робочої
групи з поліпшення інвестиційного клімату у сфері
видобування вуглеводнів

26 липня 2018 року

№
Мета
1 Забезпечення відкритого
доступу до геологічної
інформації

2

3

Підвищення інституціної
спроможності державних
регуляторів сектору
видобутку вуглкводнів

Захід
Внесення змін до Постанов КМУ №423 від та №702 від щодо забезпечення
відкритого доступу до геологічної інформації
Розробка та затвердження структури каталогу для розміщення геологічної
інформації (або інформації про її місцезнаходження) у відкритому доступі
Створення бази даних та поектапне наповнення каталогу геологічної
інформації (або інформації про її місцезнаходження) у відкритому доступі
Створення платформи для публікації геологічної інформації щодо ділянок, які
виставляються на аукціони
Формування та публікація геологічної інформації щодо ділянок, які
виставляються на аукціони
Проведення аудиту процедур та інституцій, що здійснюють регулювання
процесу користування надрами та відповідного контролю
Проведення аналізу повноважень та структури регуляторів країнб які успішно
залучали інвестиції в видобувну галузь
За результатами аналізу та аудито розробка рекоментацій на відповідних змін
до законодавства

Підвищення якості органів та комісій, що проводять аукціони та конкурси
шляхом запровадження секретаріатів таких органів та їх інституційне
посилення
Запровадження прозорої Внесення змін до Постанов КМУ №615 та №594 щодо вдосконалення
процедури проведення
процедури проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на
аукціонів на спеціальні
користування надрами
дозволи та конкурси щодо Формування переліку потенційних площ для проведення аукціонів, в тому
укладання договорів на числі перевірка координат ділянок, формування геологічної інформації
розподіл продукції
Проведення обговорень переліку потенційних ділянок з відповідними
обласними радами, Мінприроди тощо
Опрацювання питання залучення міжнародного радника для проведення
аукціонів, в тому числі механізмів його фінансування
Розміщення у відкритому доступі на сайті Держгеонадр повної, достатньої
інформації щодо ділянок, які пропонуються на аукціон, українською та
англійською мовами виходячи з кращої міднародної практиви проведення
аукціонів та за результатами пропозицій радників
Проведення презентацій на road-show ділянок надр, що пропонуються на
аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами

Оголошення про початок проведення аукціонів
Проведення аукціонів, оголошення переможців аукціонів

Відповідальний орган
Мінприроди, Держгеонадра,
Мінекономрозвитку
Держгеонадра

Строки
липень 2018 року

Статус
Не виконано

вересень 2018

Не виконано

Держгеонадра, Держгеоінформ

IV квартал 2018 - 2019 Не виконано
року
вересень 2018
Не виконано

Держгеонадра, Держгеоінформ
Держгеонадра, Держгеоінформ
Консультанти в рамках
підписаного меморандуму
АГКУ, Діксі-груп, Офіс
Національної Інвестиційної Ради
Консультанти в рамках
підписаного меморандуму,
Держгеонадра, Мінприроди,
АГКУ, Діксі-груп, Офіс
Національної Інвестиційної Ради
КМУ, Міненрго, Мінприроди,
Держгеонадра

IV квартал 2018 - 2019 Не виконано
року
вересень-грудень 2018 Не виконано
серпень-вересень 2018 Не виконано
IV квартал 2018 - 2019 Не виконано
року

IV квартал 2018 - 2019 Не виконано
року

КМУ, Мінприроди,
Держгеонадра

квітень 2018

Виконано

Держгеонадра, Держгеоінформ,
НАК Надна України
Держгеонадра, Мінприроди

III квартал 2018 року

Не виконано

III квартал 2018 року

Не виконано

Держгеонадра, галузеві асоціації, III квартал 2018 року
Мінприроди, Мінфін
Держгеонадра, Мінприроди,
III квартал 2018 року
Держгеоінформ

Не виконано

Держгеонадра, галузеві асоціації,
Мінприроди,
Мінекономрозвитку, Оціс
Національної Інвестиційної Ради,
ЮкрейнІнвест
Держгеонадра
Держгеонадра

III - IV квартал 2018
року

Не виконано

I квартал 2019 року
I квартал 2019 року

Не виконано
Не виконано

Не виконано

Постанова
КМУ №333
від 25 квітня
2018 р.

