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МОНІТОРИНГ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗМІН
У РЕГУЛЮВАННІ ВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ
27 червня – 3 липня 2022 року

Підготовка даного аналітичного продукту стала можливою завдяки підтримці американського народу, наданій через
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках проєкту “Прозорість Енергетичного Сектору”, який
виконує ГО “ДІКСІ ГРУП”. Інформація, викладена в цьому дослідженні, є виключною відповідальністю ГО “ДІКСІ
ГРУП” і за жодних обставин не може розглядатися як такa, що відображає позицію USAID чи Уряду США.
© ГО «Діксі Груп», 2022 р.

Моніторинг дозвільної діяльності та змін
у регулюванні видобувної галузі

Електронні аукціони та спецдозволи на користування надрами

Держгеонадра протягом моніторингового періоду опублікувала інформацію про
анулювання 2 спеціальних дозволів на видобування таких корисних копалин:
•

кам’яного вугілля на полі шахти «Орловська», виділеного у межах ділянки
Єнакіївська Східна у Донецькій області;

•

гіпсу

на

Західно-Михайлівському

родовищі

та

Східні

ділянці

Західно-

Михайлівського родовища у Донецькій області.
Держгеонадра затвердила перелік ділянок надр місцевого значення для надання
спеціальних дозволів на користування надрами.

№
п/п

1.

2.

Об’єкт надрокористування
Вид
Вид
Назва об’єкта
корисної
користування
надрокористування
копалин
надрами
и
Південна частина
Ділянки № 1
Дідковицького
родовища

ділянка «Зимник»

Область

Початкова
ціна
дозволу,
грн.

пісок

видобування
корисних
копалин

Житомирська

107 675,57

пісок

геологічне
вивчення
ділянок надр
корисних
копалин

Волинська

31 913,84

Останній день подання заявок 28.07.2022 року.
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Законодавчі ініціативи

Прийнято Закон (реєстр. № 6244 від 01.11.2021) «Про внесення змін до Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Законом зобов’язано всі підприємства, що контролюють інші підприємства (материнські
підприємства), додатково, крім фінансових звітів про власні господарські операції,
подавати консолідовану фінансову звітність відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів. Раніше така звітність
не подавалася, якщо показники на дату складання річної фінансової звітності не
перевищують двох із таких критеріїв:
•

балансова вартість активів - до 4 мільйонів євро;

•

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 8 мільйонів євро;

•

середня кількість працівників - до 50 осіб.

Тепер всі материнські підприємства відповідно до Закону розподілені на групи (малі,
середні та великі) підприємств, в залежності від балансової вартості активів, чистого
доходу та кількості працівників материнського підприємства та його дочірніх
підприємств Також, законом уточнюється перелік компаній та процес звітування за
міжнародними стандартами фінансової звітності.
Також, для видобувних компаній доповнюється перелік фінансової звітності, яка
повинна бути опублікована. Зокрема, до 30 квітня, що слідує за звітним роком,
видобувні компанії зобов’язані публікувати річну фінансову звітність та річну
консолідовану фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом
про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь
держави, консолідованим звітом про платежі на користь держави на офіційному вебсайті компанії у повному обсязі.
Зареєстровано законопроєкт № 7496 від 27.06.2022 «Про внесення змін до
підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України
щодо підтримки суб’єктів господарювання, які внаслідок збройної агресії
Російської Федерації по відношенню до України та бойових дій на території
України понесли економічні втрати у вигляді знищення чи пошкодження майна».
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Законопроектом передбачаються податкові пільги для платників податків – суб’єктів
господарювання на період воєнного стану, чиї втрати від агресії рф складають більше
10% балансової вартості. Для таких суб’єктів господарювання передбачається
звільнення від ПДВ, акцизного податку з 1 липня 2022 року та скасування ввізного мита
для наступних товарів (для власних господарських потреб):
•

транспортних

засобів,

торговельних

суден,

а

також

повітряних

суден,

призначених для комерційних повітряних перевезень і виконання авіаційних
робіт;
•

сільськогосподарської техніки;

•

виробничого устаткування та обладнання;

•

комплектуючих засобів до транспортних засобів, торговельних та повітряних
суден, сільськогосподарської техніки, виробничого устаткування та обладнання.

Разом з тим, згадані податкові пільги мають застосовуватися лише до операцій з
товарами, загальна вартість яких не перевищує обсяг завданої шкоди, підтвердженої
експертним висновком. Також

платники податків – суб’єкти господарювання, які

скористалися зазначеними пільгами не можуть протягом трьох років відчужувати
ввезене майно третій стороні. У разі порушення цієї вимоги, всі несплачені податки та
збори відшкодовуються державі у повному обсязі. Звільнення від оподаткування не
допускається щодо російських товарів.
Зареєстровано проєкт постанови № 7163/П від 30.06.2022 «Про прийняття за
основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про
публічні закупівлі» та інших законів України щодо здійснення оборонних та
публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану».
Проєкт Постанови ВРУ розроблений для прийняття за основу законопроєкту № 7163 від
14.03.2022 «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших
законів України щодо здійснення оборонних та публічних закупівель на період дії
правового режиму воєнного стану». Відповідно до законопроєкту на період дії воєнного
стану особливості публічних та оборонних закупівель має визначати Кабінет Міністрів
України. Згідно ж із чинним законодавством публічні закупівлі під час воєнного стану
здійснюються без змін, а оборонні закупівлі мають здійснюватися за окремим законом.
Тому, фактично цей законопроєкт передає уряду повноваження щодо регулювання
публічних та оборонних закупівель.
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Зареєстровано законопроєкт № 7508 від 01.07.2022 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму залучення приватних
інвестицій з використанням механізму державно-приватного партнерства для
пришвидшення відновлення зруйнованих війною об'єктів та будівництва нових
об’єктів, пов'язаних з післявоєнною перебудовою економіки України».
Законопроєкт спрощує процедури підготовки інвестиційних проєктів в рамках механізму
державно-приватного партнерства, які будуть стосуватися відновлення зруйнованих та
побудови

нових

об’єктів

інфраструктури.

Серед

іншого,

у

законопроєктом

передбачаються зміни до Закону України «Про концесію», що дозволять укладати
концесійні договори стосовно проєктів, що передбачаються пошук, розвідку
родовищ та видобування корисних копалин, окрім проєктів, що регулюються
Законом України «Про угоди про розподіл продукції».
Зареєстровано законопроєкт № 7516 від 01.07.2022 «Про внесення змін до
підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України
щодо оподаткування податком на додану вартість окремих операцій з ввезення
на митну територію України природного газу».
Згідно із законопроєктом природний газ, який НАК «Нафтогаз України» імпортував у
2014-2015 роках у «Газпрому», має бути звільнений від ПДВ, за умови подання
додаткової декларації. Мова йде про газ,
неконструктивну

позицію

«Газпрому»

не

який не був розмитнений через
підписувати

двосторонні

акти,

що

підтверджують обсяги поставок, через що між компаніями відбувся міжнародний
арбітраж.

Рішення уряду та Президента

Президент України, указом від № 459/2022 ввів в дію рішення Ради національної
безпеки та оборони України від 29 червня 2022 року «Про затвердження Положення про
Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті
(олігархів), порядок його формування і ведення».
Ведення цього реєстру РНБОУ передбачено Законом України «Про запобігання
загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну
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економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Фізичні особи, які будуть
вноситися до Реєстру визначаються за такими ознаками (мінімум 3 з 4):
1) бере участь у політичному житті;
2) має значний вплив на засоби масової інформації;
3) є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який є суб’єктом
природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку;
4) підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких
вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних
осіб на 1 січня відповідного року.
Відповідно

до

затвердженого

Положення

формуванням

і

веденням

Реєстру

займатимуться структурні підрозділи РНБОУ. Реєстр матиме вигляд інформаційнокомунікаційної системи, де зберігатимуться наступні дані про особу, яку визнають
олігархом:
•

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності); місце і дата народження;

•

реєстраційний номер облікової картки платника податків, унікальний номер
запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

•

ідентифікаційні дані, надані (присвоєні) особі країною її громадянської
належності;

•

реквізити паспорта громадянина України та паспортного документа іноземця;

•

адреса зареєстрованого або задекларованого місця проживання (перебування);

•

ознаки, за якими особу визначено олігархом та обґрунтування;

•

перелік юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником яких є особа;

•

список осіб, у виборчих фонд яких здійснював платежі олігарх.

Реєстр матиме публічну частину інтерфейсу, де відображатиметься перелік включених
та виключених з Реєстру осіб, рішення РНБОУ про внесення осіб до Реєстру, набори
даних з відомостями про внесених осіб та декларації про контакти державних
службовців з такими особами.
Кабмін прийняв постанову від 01 липня 2022 р. № 742 «Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 8 березня 2022 р. № 230 і розпорядження Кабінету
Міністрів України від 14 червня 2022 р. № 477», якою змінив розподіл чистого прибутку
НАК “Нафтогаз України” за 2021 рік та розмір річних дивідендів наступним чином:
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•

30 % чистого прибутку в розмірі 3 915,452 млн. гривень — спрямовується на
виплату дивідендів до державного бюджету;

•

5 % чистого прибутку в розмірі 652,575 млн. гривень — спрямовується до
резервного капіталу;

•

65 % чистого прибутку в розмірі 8 483,481 млн. гривень — спрямовується на
закупівлю природного газу для підготовки до опалювального сезону 2022/23 року.
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