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на проект Закону України  

про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо 

упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами 

для видобування бурштину 

(реєстр.№2241 від 08.10.2019 року) 

 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики на своєму засіданні 13 листопада 2019 року (Протокол №12) 

розглянув проект Закону України «Про внесення зміни до статті 252 

Податкового кодексу України щодо упорядкування розміру ставки рентної 

плати за користування надрами для видобування бурштину» 

(реєстр.№2241від 08.10.2019 року), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Згідно з пояснювальною запискою основною метою законопроекту є 

врегулювання проблемного питання видобування бурштину в частині 

зменшення ставки рентної плати за користування надрами для видобування 

бурштину, що, кінцевою метою, спрямоване на здійснення такої діяльності в 

законодавчо-визначеному колі. 

Законопроектом, передбачено внесення змін до пункту 252.20 статті 252 

Податкового кодексу України та пропонується зменшити з 25 до 15 % ставку 

рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин – 

бурштину. 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування у 

своєму висновку (додається) зазначив, що підтримує необхідність 

врегулювання питань пов’язаних із видобуванням бурштину та рекомендує 

прийняти законопроект за основу. 

За висновком Головного науково-експертного управління Апарату 

Верховної Ради України (додається) до законопроекту висловлено ряд 

зауваження. 

Під час розгляду на засідання народні депутати – члени Комітету 

підтримали мотивацію законопроекту щодо необхідності врегулювання 

питання легалізації видобування бурштину шляхом встановлення стимулюючої 

ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину, яка 

буде сприятиме виходу з «тіні» незаконного видобутку.  

Задля врахування висловлених до законопроекту пропозицій 

вважається за необхідне врахувати у  тексті наступні правки: 

У розділі І законопроекту цифри «15» замінити цифрами «10». 



 

Зважаючи на викладене та приймаючи до уваги актуальність зазначеного 

законопроекту, Комітет прийняв рішення: 

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону «Про внесення 

зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо упорядкування розміру 

ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину», 

(реєстр.№2241 від 08.10.2019 року), поданий Кабінетом Міністрів України, 

прийняти за основу та у цілому, як Закон України, з урахуванням 

висловлених на засіданні Комітету пропозицій до тексту проекту. 

Співдоповідачем за законопроектом на пленарному засіданні сесії 

Верховної Ради України визначено Голову Комітету, народного депутата 

України Гетманцев Д.О. 
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