НадраMonitor
МОНІТОРИНГ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
ЗМІН У РЕГУЛЮВАННІ ВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ
5 - 11 вересня 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.

Електронні аукціони та спецдозволи на користування надрами

6 вересня 2022 року відбувся IV аукціон з продажу спеціальних дозволів на
користування надрами на якому було виставлено 13 лотів, 8 з яких отримали цінові
пропозиції. Загальна сума цінових пропозицій склала 38 750 777 грн, при загальній
стартовій ціні 10 368 284 грн.
№
з/п

Назва об’єкта
користування

Вид
корисної
копалини

Вид користування
надрами

Місце
розташування

Початкова
Цінова
вартість пропозиція,
лота, грн
грн

1

Тростянецьке
родовище

граніт

видобування

Хмельницька
область

4 148 875

5 180 000

2

Ділянка Велес

пісок

геологічне
вивчення

93 500

100 000

3

Броварське
родовище

пісок

видобування

199 266

15 000 777

4

Зняцівська ділянка

глина

Закарпатська
область

812 775

2 340 000

5

Квасівська ділянка

каолін
первинний

Закарпатська
область

186 660

3 320 000

6

Оноцьке
родовище

глина
легкоплавка

видобування

Закарпатська
область

1 253 252

5 420 000

7

Чабанівська
ділянка
Чабанівського
родовища

глина
легкоплавка

видобування

Закарпатська
область

746 928

3 820 000

8

Нижньокоропецьке
родовище

глина

видобування

Закарпатська
область

2 927 028

3 570 000

Протягом

моніторингового

геологічне
вивчення, у т.ч.
ДПР
геологічне
вивчення, у т.ч.
ДПР

періоду

Черкаська
область,
Київська
область

Держгеонадра

анулювала

спецдозвіл

на

видобування кам’яного вугілля у Донецькій області.

Законодавчі ініціативи

Верховна Рада прийняла прийняла за основу із скороченням строку підготовки
законопроєкт № 7607 від 28.07.2022 «Про внесення змін до деяких законів
України щодо формування та реалізації державної політики сфері захисту
критичної інфраструктури».
В законопроєкті пропонується визначити Державну службу спеціального зв’язку та
захисту інформації України уповноваженим органом у сфері захисту критичної
інфраструктури України. Поточна редакція Закону «Про критичну інфраструктуру» для

цих цілей передбачає створення окремого уповноваженого органу – Державної служби
захисту інфраструктури та забезпечення національної системи стійкості України. У
попередніх випусках НадраMonitor (див. випуск від

22-28 серпня 2022 року) ми

аналізували згаданий законопроєкт і зазначали, що створення окремої служби є більш
логічним, ніж рішення, яке пропонується. До критичної інфраструктури відносяться
об’єкти енергетичного та видобувного секторів, а також транспортування нафти і газу.
Управління їх безпекою та стійкістю створить додаткове навантаження на працівників
Держспецзв’язку та потребуватиме від них спеціальних компетенцій. В умовах
активної фази війни і фактичної загрози енергетичній інфраструктурі ці ризики стають
більш рельєфними.

Верховна Рада України прийняла за основу урядовий законопроєкт № 6120 від
30.09.2021 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання
єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування і податку на доходи фізичних осіб».
Законопроектом пропонується змінити податковий період з квартального на місячний
для подання платниками податків, у тому числі податковими агентами, платниками
єдиного внеску, контролюючим органам податкового розрахунку сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, сум
утриманого з них податку та сум нарахованого єдиного внеску.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкти № 7732 від 05.09.2022 та
№ 7732-1 від 06.09.2022 із ідентичними назвами «Про внесення змін до
підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України
(щодо особливостей оподаткування рентною платою за користування надрами
для видобування природного газу)».

Законопроєкт № 7732

Законопроєкт № 7732-1

З 1 серпня 2022 року до завершення строку заборони Встановити на той самий період
експорту природного газу з України змінити механізм фактичну

ціну

продажу

розрахунку фактичної ціни реалізації природного газу природного газу на рівні 1010
наступним чином, щоб ціна вираховувалася з:
•

середньозваженої

ціни

природного

доларів США за 1000 кубометрів.
газу, У законопроєкті не зазначено, до

визначеної у договорах купівлі-продажу з НАК яких

індикаторів

прив’язується

«Нафтогаз
закупівлі

України»,
газу

укладених

власного

в

рамках запропонована

видобутку

на фактична

організованих товарних ринках;
•

склалася

за

результатами

торгів

на

організованих товарних ринках, за період з
першого по останній день місяця, що передує
податковому

(звітному)

періоду

(крім

НАК

«Нафтогаз України» та його дочірніх компаній);
•

ціна

продажу

природного газу для розрахунку

середньозваженої ціни продажу природного газу,
що

фіксована

рентної плати. Встановлення ціни
без

прив’язки

до

розрахунків

попередніх
фактично

впроваджує ручне регулювання,
адже

у

випадку

зниження/підвищення

суттєвого
ціни

на

природний газ на ринку, ставки
ціни природного газу, визначеної як середнє рентної плати залишатимуться
арифметичне значення таких величин:
незмінними і потребуватимуть
-

середньоарифметична

(між

значеннями корегування.

Bid/Ask) ціна UA VTP Gas price на умовах
передоплати «advanced payment» (наступний
місяць, MaH) згідно звіту Argus European
Natural Gas під заголовком «Ukraine Market
Information and Prices»;
-

середньоарифметична ціна (між значеннями
Bid/Ask) UA VTP Gas Price (наступний місяць,
MaH) згідно звіту ICIS European Spot Gas
Market під заголовком «UA VTP Gas Price
Assessment».

Виключення з розрахунку рентної плати середньої
митної вартості імпорту та середньоарифметичного
значення котирувань на нідерландському газовому хабі
ТТF зменшить суми виплат рентної плати видобувними
компаніями.
Це послабить податкове навантаження на українські
видобувні компанії, адже нинішні ціни на європейському
ринку значно більші від цін на українському, але й
зменшить самі податкові зобов’язання, а отже і
потенційні надходження в бюджет.

Рішення уряду

Кабмін цього тижня:
•

розпорядженням від 07 вересня 2022 р. № 782-р надав згоду НАК «Нафтогаз»
на внесення змін до кредитного договору між «Нафтогазом» та Кондор Файненс
пі.ел.сі. (Kondor Finance plc) та укладення додаткового кредитного договору.
Текст договору не опубліковано. Нагадаємо, що минулого тижня НАК
«Нафтогаз» повідомив про успішні переговори стосовно відтермінування
виплат на 2 роки за єврооблігаціями, термін погашення яких настає у липні
2024-го року. Натомість держателі облігацій, термін погашення яких настає у
листопаді 2026 року, не підтримали пропозицію «Нафтогазу» щодо змін до умов
боргових зобов’язань компанії;

•

розпорядженням від 10 вересня 2022 р. № 794-р надав згоду НАК «Нафтогаз»
на укладення з акціонерним товариством «Укртранснафта» договору позики та
попередньо погодив рішення правління НАК «Нафтогаз» про укладання
«Укртранснафтою» договору позики. Текст договору не опубліковано;

•

постановою від 10 вересня 2022 р. № 1017 продовжив до 30 квітня 2023 року
термін дії Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку
природного газу (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
6 березня 2022 р. № 222), що передбачає обов’язки НАК «Нафтогаз» продавати
природний газ для виробників тепла за фіксованою ціною 7,4 грн/куб;

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що український уряд за дорученням
Президента України та на прохання польської сторони розглядає можливість відкриття
квот на експорт 100 тис тонн вугілля до Польщі у вересні 2022 року.

