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ПРОБЛЕМА:
Природні ресурси1 відносяться до спільних обмежених ресурсів:
Ÿ Доступ до спільних обмежених ресурсів в переважній більшості випадків

є дискреційним, що створює високі корупційні ризики при наданні
права на користування ними;
Ÿ
Ÿ Інформація про природні ресурси є закритою або обмеженою у

користуванні;
Ÿ
Ÿ Дохід для держави, від надання у користування спільних обмежених

ресурсів, здебільшого є незначним;
Ÿ
Ÿ Присутні непоодинокі випадки незаконного користування природними

ресурсами;
Ÿ
Ÿ Відновлення ресурсу складно прослідкувати, воно або взагалі не

здійснюється, або здійснюється на недостатньому рівні;
Ÿ
Ÿ Сфера є корумпованою та не привабливою для інвесторів.

ПРИЧИНИ ПРОБЛЕМИ:
Ÿ Взаємодія держави та бізнесу не автоматизована, процеси отримання спільних

обмежених ресурсів у користування відбуваються повільно.
Ÿ
Ÿ Надання права на користування спільними обмеженими ресурсами здійс-

нюється дискреційно, при безпосередній взаємодії посадових осіб органів
державної влади, місцевого самоврядування з суб'єктами господарювання.
Ÿ
Ÿ Інформація про спільні обмежені ресурси не оцифрована, не узагальнена та

відсутня у відкритому доступі.
Ÿ
Ÿ Відсутні системи простежуваності за вилученими та відновленими природними

ресурсами.
Ÿ
Ÿ Вартість багатьох спільних обмежених ресурсів розраховується за старими

методиками, природні ресурси здебільшого відчужуються без застосування
ринкових процедур, а ціна продажу ресурсу може дорівнювати її собівартості.
Ÿ
Ÿ Наявність неефективного, незаконного та неактуального регулювання.
Ÿ
Ÿ Відсутність обліку природних ресурсів та контролю за їх використанням.
Ÿ
1

Природні ресурси — це об'єкти живої та неживої природи, що оточують людину та які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб
людини та суспільства.
Природні ресурси класифікуються на:
Ÿ
вичерпні (відновлювані й невідновлювані).
Вичерпними ресурсами є ресурси, кількість яких обмежена та може зменшуватись внаслідок їх використання аж до повної їх втрати.
1.Відновлюваними ресурсами є ресурси, які можуть бути відновлені природою самостійно або за допомогою людського втручання. Такими відновлюваними ресурсами є лісові, тваринні чи
рослинні ресурси.
2.Невідновлюваними ресурсами є ресурси, які після їх вичерпання не можуть бути відновлені людиною у даний час або відновлюються зі швидкістю, значно меншою, ніж швидкість їх прямого
використання. Такими невідновлюваними ресурсами є корисні копалини.
Ÿ
невичерпні.
Невичерпними ресурсами є ресурси, кількість яких необмежена, але не абсолютна, а відносна до наших потреб і термінів існування. Такими ресурсами є сонячна енергія, енергія вітру, тощо.
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Ÿ 2.8. Моніторинг за навколишнім природним середовищем є розпорошеним, а

дані неповними.
Ÿ
Ÿ 2.9. Державна система екологічного інспектування є неефективною.

ПРОПОНОВАНИЙ КУРС.
Створення Eco Platform управління природними ресурсами.
Показники результативності:
Ÿ рівний доступ до спільних

обмежених ресурсів забезпечений
Ÿ
Ÿ інвестиційна привабливість

Ÿ корупція зменшена
Ÿ
Ÿ дані моніторингу повні та

своєчасні

збільшена
Ÿ
Ÿ інформація про природні ресурси

оцифрована
Ÿ
Ÿ дані про природні ресурси відкриті

на 100%

Ÿ
Ÿ екологічне інспектування прозоре

та ефективне
Ÿ
Ÿ оперативна он-лайн взаємодія

держави та суспільства у сфері
спільних обмежених ресурсів

Eco Platform управління природними ресурсами має складатися з чотирьох
модулів, в кожному з яких будуть міститися Блоки, що описані нижче:
Е-лісова галузь

Е-надрокористування

Е-водна галузь

Е-рибна галузь

I БЛОК. Відкритий доступ до актуальної інформації про природні ресурси:
1) На публічній електронній карті розміщується інформація про природні ресурси,
які:
Ÿ надані у користування;
Ÿ можна взяти у користування з описом інформації про об'єкт;
Ÿ неможливо взяти у користування та у користуванні не перебувають.
Ÿ карта місць заготівлі деревини (Ліс у
Ÿ

Е-лісова галузь
Ÿ
Ÿ
Ÿ

смартфоні);
мисливські угіддя з відображенням доступних
дозволів на добування;
місця, в яких можливо проводити спеціальне
користування лісовими ресурсами;
карта рекреаційних місць;
карта лісовідновлення та лісорозведення
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Ÿ електронний атлас надрокористувача
Ÿ створення інтерактивних dataroom ділянок надр

згідно міжнародних стандартів

Е-надрокористування

Ÿ карта водних об'єктів з описом інформації по

Е-водна галузь

кожному об'єкту
Ÿ карта розміщення зрошувальних систем,
гідротехнічних споруд та насосних станцій
Ÿ карта рибогосподарських водних об'єктів (їх

Е-рибна галузь

частин) та користувачів водних біоресурсів;
Ÿ карта здійснення аквакультури

2) Окремим розділом будуть міститись відкриті реєстри по кожному з блоків:

Ÿ Реєстр постійних лісокористувачів

Е-лісова галузь

Ÿ Реєстр користувачів надр

Е-надрокористування

Е-водна галузь

Е-рибна галузь

Ÿ Реєстр водокористувачів
Ÿ Реєстр водних об'єктів

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Реєстр суден
Реєстр рибалок
Реєстр суб'єктів здійснення аквакультури
Статистика вилову

Завдання для розробки I блоку:
1. Проведення інвентаризації лісів
2. Проведення інвентаризації водних об'єктів
3. Відцифрування інформації про природні ресурси (геологічної інформації,
інформації про водні та лісові ресурси, інформації про наявні зрошувальні
системи, гідротехнічні споруди, насосні станції)
4. Створення інтерактивних dataroom по всім об'єктам, які можна отримати у
користування
5. Розміщення інформації про проведення електронних аукціонів з датами їх
проведення
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II БЛОК. Електронні послуги:
За допомогою електронного кабінету користувача суб'єкт господарювання
матиме можливість:
Ÿ обрати на публічній електронній карті об'єкт, який бажає взяти у користування та
одразу подати заявку на оформлення дозвільних документів або проведення
аукціону;
Ÿ взяти участь в аукціоні за право доступу до спільного обмеженого ресурсу;
Ÿ моніторингу кожного етапу отримання права на користування спільним
обмеженим ресурсом з моменту подачі заяви до регулятора до моменту
отримання відповіді;
Ÿ подавати мінімальний пакет документів, що необхідні для прийняття рішення про
надання спільного обмеженого ресурсу в користування

Е-лісова галузь

Ÿ Digital кабінет постійного лісокористувача
Ÿ (видачі лісорубних квитків (Е - квиток),
Ÿ сертифікатів походження лісоматеріалів (на основі
перевірки даних з системою ЕОД та ТТН - ліс)
Ÿ

Digital кабінет ведення мисливського
господарства

Ÿ
Ÿ

(видача мисливських дозвільних документів;
реєстрація мисливських господарств (Е - Дозвіл)

Ÿ Digital кабінет надрокористувача (отримання
права на користування надрами)

Е-надрокористування

Е-водна галузь

Е-рибна галузь

Ÿ Digital кабінет водокористувача
Ÿ (отримання та анулювання дозволів на спеціальне
водокористування, на роботи на землях водного фонду)
Ÿ Digital кабінет суб'єкта рибного господарства
Ÿ (розподіл часток/квот добування водних біоресурсів;
видача дозволів на спеціальне використання водних
біоресурсів;
Ÿ реєстрація торгових операцій;
Ÿ реєстрація/перереєстрація суден промислового
рибальства;
Ÿ реєстрація/перереєстрація місць базування суден флоту
рибної промисловості)

Завдання для розробки II блоку:
1. Створити або розвинути (там де створені) digital кабінети користувачів, в яких
будуть подаватися заяви на отримання дозвільних документів, відбуватися
погодження, видаватися дозвільні документи, проводитись аукціони на право
користування природними ресурсами. За допомогою digital кабінету користувачі
зможуть здійснювати моніторинг кожного етапу отримання права на користування
природним ресурсом з моменту подачі заяви до моменту отримання відповіді
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2. Забезпечити отримання права на спільні обмежені ресурси через конкурентні,
прозорі механізми
3. Переглянути всі дозвільні документи з метою дерегуляції. Ті, які є неактуальними/незаконними/недоцільними - скасувати
4. Система має синхронізуватися з електронними базами даних інших органів
влади. Тому дозвільний орган матиме доступ до інформації про наявність у суб'єкта
господарювання інших дозвільних документів (суб'єкту господарювання не потрібно
надавати копії установчих, дозвільних документів).

III БЛОК. Електронне звітування:
Суб'єкт господарювання матиме можливість в електронному варіанті подати
обов'язкову звітність:
Ÿ без контакту з чиновниками
Ÿ із особистого кабінету у режимі 24/7
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Е-надрокористування

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

звітність щодо переліку об'єктів робіт та досліджень
з геологічного вивчення надр (форма № 3-гр);
звітність щодо обліку запасів корисних копалин
(форма № 5-ГР (тверді горючі, металічні та
неметалічні корисні копалини);
звітність щодо обліку запасів корисних копалин
(форма № 6-ГР (нафта, природний газ,
конденсат, етан, пропан, бутани, гелій);
звітність щодо обліку запасів корисних копалин
(форма № 7-ГР (підземні води);
інформація щодо стану виконання Програми
робіт, яка є додатком до Угоди про умови
користування надрами;
повідомлення про створення та/або придбання
геологічної інформації;
повідомлення про передачу права власності на
геологічну інформацію чи права користування
нею;
інформування про кількість видобутої кожного виду
вуглеводневої сировини;

Ÿ звіт за формою № 2ТП-водгосп (річна)

Е-водна галузь
Ÿ звіт за формою 1А-риба (річна)
Ÿ звіт про спеціальне використання водних

Е-рибна галузь

біоресурсів

Ÿ звітність з питань ведення мисливського

Е-лісова галузь

господарства
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Завдання для розробки III блоку:
1. Створення в електронних кабінетах користувачів опцій щодо можливого
здійснення електронного звітування за усіма необхідними формами, надання
обов'язкової інформації та повідомлень;
2. В сфері промислового рибальства звітність буде формуватися автоматично з
електронних журналів промислового рибальства;
3. При умові встановлення датчиків забору та скиду води водокористувачами,
електронна звітність може формуватися також в автоматичному режимі.

IV БЛОК. Електронна простежуваність:
Запровадження системи простежуваності походження та реалізації продукції
рибництва, лісівництва, корисних копалин та відстеження руху водних ресурсів і
біоресурсів дозволить державі:
Ÿ забезпечити законне використання природних ресурсів
Ÿ відслідковувати ланцюг товарних операцій з природними ресурсами
Ÿ зменшити тіньовий ринок використання природних ресурсів
Ÿ електронний облік деревини
Ÿ електронні ТТН-ліс (товарно-транспортні

Е-лісова галузь

накладні)
Ÿ моніторинг внутрішнього споживання деревини
Ÿ персональний кабінет «деревообробника»

Ÿ електронний облік обсягів товарної продукції

Е-надрокористування
Ÿ дистанційний моніторинг використання водних

Е-водна галузь

ресурсів за допомогою інтернет технологій
(розміщених електронних датчиків)
Ÿ система простежуваності походження водних

Е-рибна галузь

біоресурсів складається з двох етапів в системі:
Ÿ 1. Реєстрація права першого продажу
Ÿ 2. Реєстрація всіх подальших товарних
операцій з водними біоресурсами
Ÿ система моніторингу суден

Завдання для розробки ІV блоку:
1. Запровадження електронного обліку деревини у всіх постійних лісокористувачів.
Перевірка походження на основі бирки, номеру транспортного засобу та номер
товарно-транспортної накладної (простежування деревини з місця заготівлі до
споживача)
2. Реєстрація договорів на підставі яких здійснюється реалізація деревини
3. Розміщення інформації про щомісячну заготівлю та реалізацію деревини у вигляді
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графічних зображень
4. Створення персонального кабінету «деревообробника». Розміщення інформації
про суб'єкта, який здійснює господарську діяльність, пов'язану з переробкою
деревини. До кабінету вноситься інформація у вигляді декларації про обсяг закупівлі,
переробки деревини та випуск готової продукції
5. Запровадження системи простежуваності походження водних біоресурсів за
допомогою реєстрації товарних операцій
6. Запровадження системи дистанційного моніторингу суден флоту рибної промисловості

V БЛОК. Екологічний моніторинг:
За допомогою функціонування автоматизованої системи доступу до екологічної
інформації:
Ÿ держава та суспільство будуть мати постійний доступ 24/7 до актуальної
інформації про стан навколишнього природного середовища
Ÿ Держекоінспекція матиме змогу оперативно реагувати на екологічні загрози
Галузь

Суб'єкт, що проводить
моніторинг

Дані оприлюднюються

Український
гідрометеорологічний
центр

В Блоці
«Екологічний моніторинг»
Eco Platform

Е-лісова галузь
Е-надрокористування
Е-водна галузь
Е-рибна галузь

Завдання для розробки V блоку:
1. Покладення повноважень на Український гідрометеорологічний центр зі
здійснення моніторингу навколишнього природного середовища за всіма
показниками, підпорядкувавши його Мінекоенерго
2. Своєчасне та оперативне оприлюднення даних екологічного моніторингу на Eco
Платформі, блок «Екологічний моніторинг»
3. Врахування даних моніторингу довкілля при підготовці річних планів заходів нагляду
(контролю)
4. Забезпечити вимірювання викидів та скидів, що забруднюють навколишнє
природне середовище, автоматизованими засобами вимірювання суб'єктами
господарювання

VI БЛОК. Екологічне інспектування:
За допомогою публічної системи екологічного інспектування буде забезпечено
прозору та прогнозовану діяльність Держекоінспекції.
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Галузь

Суб'єкт, що здійснює екологічне
інспектування

Е-лісова галузь
Е-надрокористування
Держекоінспекція
Е-водна галузь
Е-рибна галузь

Завдання для розробки VІ блоку:
1. Створення єдиного інтегрованого органу екологічного інспектування на базі
Держекоінспекції
2. Інтеграція роботи Держекоінспекції в Інспекційний портал (ІАС)
3. Впровадження ризико-орієнтованого та прогнозованого підходу при обранні
об'єкта перевірки
4. Складення публічного рейтингу найбільших та найменших порушників природоохоронного законодавства, за результатами перевірок
5. Створення уніфікованої бази даних про найбільших забруднювачів довкілля
6. Створення для внутрішнього використання реєстру правопорушників природоохоронного законодавства та здійснення його синхронізації з поліцейською
інтегрованою інформаційно-пошуковою системою органів внутрішніх справ
України

VII БЛОК. Feedback Window:
За допомогою зворотнього зв'язку:
1) суспільство матиме можливість:
Ÿ прослідкувати та перевірити чи законно здійснюється використання природних
ресурсів та у зворотному режимі повідомити про ризики здійснення такого
незаконного використання;
Ÿ надіслати електронний запит та отримати електронну відповідь на свій запит;
Ÿ повідомити важливу інформацію.
Ÿ

2) держава матиме можливість:
Ÿ оперативно відреагувати або спростувати інформацію про легальність
використання природних ресурсів;
Ÿ передавати інформацію до спеціально уповноважених органів для їх виїзду на
місце здійснення незаконного використання природних ресурсів та перевірки
встановлених фактів;
Ÿ надати відповідь на запит громадян;
Ÿ отримувати, оброблювати, використовувати та зберігати інформацію надану
громадянами.
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Завдання для розробки VІІ блоку:
1. Створення електронної комунікаційної системи взаємодії суспільства та органів
виконавчої влади.
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