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Моніторинг дозвільної діяльності та змін
у регулюванні видобувної галузі

Електронні аукціони та спецдозволи на користування надрами

Протягом 6-12 грудня 2021 року опубліковано наказ Держгеонадр про анулювання
спеціального дозволу на видобування мармуризованого вапняку на Прибуйському
родовищі у Закарпатській області.
Також відбулися повторні онлайн-торги з продажу таких спецдозволів:
•

на геологічне вивчення, у тому числі ДПР вапняку на Літятинській ділянці у
Тернопільській області. При стартовій ціні 30 154 грн, лот отримав цінову
пропозицію у розмірі 37 200 грн. Очікується публікування протоколу;

•

на

видобування

пісковику

на

ділянці

Озаринці-2

Могилів-Подільського

родовища у Вінницькій області. При стартовій ціні 1 335 915 грн, лот отримав
цінову пропозицію у розмірі 146 950 грн. Очікується публікування протоколу;
•

на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі ДПР Тинівського
родовища у Львівській області. При стартовій ціні 107 847 350 грн, лот отримав
цінову пропозицію у розмірі 27 078 474 грн. Очікується публікування протоколу.

Законодавчі та регуляторні ініціативи
У Верховній Раді зареєстровано Проект Постанови про прийняття за основу
законопроекту № 6227 від 27.10.2021 «Про внесення змін до Загальнодержавної
програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року».
Законопроектом пропонується визначити новий розподіл видів мінеральної сировини
за промислово-економічним значенням, уточнити та розширити інформацію щодо
запасів та кількості родовищ за різними корисними копалинами, створити Державний
фонд розвитку мінерально-сировинної бази України у складі спеціального фонду
Державного

бюджету

України

(детальніше

читайте

у

попередніх

випусках

НадраMonitor за 11-24 жовтня 2021 року та 25-31 жовтня 2021 року).
Пропонується передбачити фінансування програми на 2021-2030 роки за рахунок
коштів державного бюджету в обсязі 6,285 млрд грн.
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У Верховній Раді зареєстровано низку законопроектів від Президента України,
які направлені на створення Фонду майбутніх поколінь. Зокрема, зареєстровано
законопроекти № 6394 від 06.12.2021 «Про економічний паспорт», № 6396 від
06.12.2021 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
оподаткування коштів Фонду майбутніх поколінь», № 6395 від 06.12.2021 «Про
внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до
системи економічного паспорта», № 6397 від 06.12.2021 «Про внесення змін до
Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу
України щодо відповідальності за порушення інтересів учасників Фонду
майбутніх поколінь.
Законопроекти пропонують створення Фонду майбутніх поколінь, який передбачає
накопичення коштів на спеціальних рахунках («економічний паспорт») для виплат
громадянам України, які народилися з 1 січня 2019 року та досягнуть повноліття.
Виплати можуть здійснюватися на навчання, купівлю власного житла на території
України, недержавне пенсійне забезпечення, лікування (у певних випадках).
Одним з джерел наповнення Фонду майбутніх поколінь передбачається рентна плата
за користування надрами. Рента буде зараховуватися до спеціального фонду
держбюджету, який формуватиметься за рахунок таких надходжень:
•

70 % рентної плати за користування надрами для видобування корисних
копалин загальнодержавного значення (у 2023 році – 35 % зі щорічним
збільшенням на 5 % до досягнення 70 %);

•

95 % рентної плати за користування надрами для видобування нафти,
природного газу та газового конденсату (у 2023 році – 47,5 % зі щорічним
збільшенням на 5 % (крім останнього року, у якому збільшується на 2,5 %) до
досягнення 95 %);

•

100% рентної плати за користування надрами в межах континентального
шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України (у 2023 році 50 %
зі щорічним збільшенням на 5 % до досягнення 100 %).

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 6345-1 від 09.12.2021 «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння екологічного
податку при управлінні відходами». Законопроект є альтернативним до проекту
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№ 6345 від 24.11.2021 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
справляння екологічного податку при управлінні відходами» (детальніше у
випуску НадраMonitor за 22-28 листопада 2021 року.
Обидва законопроекти пропонують збільшити ставки екоподатку за розміщення
окремих видів небезпечних відходів залежно від їх класу небезпеки та рівня
небезпечності (стаття Податкового кодексу 246.2):
Клас

Рівень небезпечності

Ставка податку у

Ставка податку

Ставка

небезпеки

відходів

чинному

у законопроекті

податку у

законодавстві,

№ 6345,

законопроекті

гривень за 1 тонну

гривень за 1

№ 6345-1,

тонну

гривень за 1

відходів

тонну
надзвичайно

I

небезпечні

1405,65

4 216,95

1546,22

ІІ

високонебезпечні

51,2

538

56,32

ІІІ

помірно небезпечні

12,84

176

14,12

IV

малонебезпечні

5

побутові відходи

-

88

0,49

3

53 (крім
побутових)

5,50

малонебезпечні
нетоксичні відходи
гірничої

0,54

промисловості

Законопроект № 6345 пропонує суттєве поступове збільшення ставок екоподатку за
розміщення небезпечних відходів, у порівнянні із законопроектом № 6345-1, який
збільшує ставки податку лише на 10%. Окрім цього, у проекті № 6345-1 пропонується
можливість зменшити у два рази ставки оподаткування, якщо у цей податковий
період платником податку здійснено або здійснюється природоохоронний захід,
спрямований на один з таких напрямів:
•

охорона і раціональне використання водних ресурсів;

•

охорона атмосферного повітря;

•

охорона і раціональне використання земель;

•

охорону і раціональне використання мінеральних ресурсів;
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•

охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів;

•

охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу;

•

збереження природно-заповідного фонду;

•

раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових
відходів.

Також проект № 6345-1 пропонує ввести диференційовану ставку ренти на
видобуток марганцевої руди на основі фактичної ціни реалізації марганцевої руди,
яка буде кожного місяця обчислюватись за формулою:
ВккMn = BCRU x 44
•

BCRU – вартість однієї сухої метричної тони руди марганцевої за індексом Manganese ore 44%
Mn CIF China (доларів США за 1% вмісту марганцю), офіційно визначена світовим
інформаційним агентством CRU Group 1 (у гривнях);

•

44 – відсоток вмісту марганцю в руді марганцевій за індексом Manganese ore 44% Mn CIF China,
що офіційно визначений світовим інформаційним агентством CRU Group.

Пропонується наступна диференціація ставок рентної плати:
•

3,5%, якщо середня вартість руди марганцю за індексом Manganese ore 44% Mn
CIF China становить 3 долари США і менше з 1% вмісту марганцю;

•

5%, якщо середня вартість руди марганцю за індексом Manganese ore 44% Mn
CIF China, становить більше 3 та не перевищує 5 доларів США з 1% вмісту
марганцю;

•

10 %, якщо середня вартість руди марганцю за індексом Manganese ore 44%
Mn CIF China становить більше 5 доларів США з 1% вмісту марганцю.

Проект № 6345-1 пропонує встановити коригуючі коефіцієнти до ставок ренти для
видобування руд заліза та руд марганцевих на рівні 0,9.

Інші події
НАК «Нафтогаз України» опублікував скорочену консолідовану фінансову звітність за
9 місяців 2021 року (не перевірено аудитом). Відповідно до звіту за 9 місяців 2021 року
компанія зафіксувала чистий збиток близько 4,37 млрд грн.
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ДНВП «Геоінформ України» виклав у вільний доступ 15 тисяч одиниць оцифрованої
вторинної геологічної інформації. Перелік та геологічна інформація доступні на сайті
ДНВП «Геоінформ України»
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