ПОРЯДОК ДЕННИЙ
ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ
щодо внесення змін до Податкового кодексу України з метою стимулювання ефективного
користування ділянками нафтогазоносних надр та для реалізації угод про розподіл
продукції (УРП)

7 лютого 2020 року, 15:00 – 17:00, зал № 3, Липська 3, приміщення комітетів ВРУ
Головує:

Гетманцев Данило, Ольга Бєлькова

Запрошені:

Народні депутати - члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної
політики, члени Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
інші народні депутати України, представники ДПС, Міністерства фінансів
України, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Держгеонадра,
Асоціації газовидобувних компаній України, Укргазвидобування, інших
видобувних компаній в к Україні, зокрема переможців конкурсів на укладання
УРП

15:00 – 15:10

Вступ, мета заходу

Данило Гетманцев,
Ольга Бєлькова

ЧАСТИНА І ЩОДО ВНЕСЕНННЯ ЗМІН ДО
ПОДАТКОВОГО КОДЕСУ УКРАЇНИ ДЛЯ
СТИМУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО КОРИСТУВАННЯ
ДІЛЯНКАМИ НАФТОГАЗОНОСНИХ НАДР
(ЗАКОНОПРОЕКТ РЕЄСТР.№ 2807)
15:10 – 15:20

Виступ Голови Держгеонадра щодо щодо ситуації
зі сплячими ліцензіями та основних положень
законопроекту – 7 хв.

Роман Опімах

15:20 – 15:25

Виступ виконавчого директора Асоціації
газовидобувних компаній України щодо
законопроекту– 5 хв

Артем Петренко

15:25-15:40

Виступи представників газовидобувних компаній
щодо законопроекту № 2807
– по 5-7 хв

15:40 – 16:00

Виступи державних інституцій – по 5 хв
Міністерство енергетики та довкілля
Держгеонадра
ДПС
інші

Питання до обговорення
Чи дозволить запропонований законопроект вирішити
проблему «сплячих» ліцензій?
Чи буде виникати обов’язок сплачувати плату за
користування ділянками надр у випадку, якщо
свердловина є сухою або якщо видобуток не
здійснюється із незалежних від компанії причин?
Чи справедливий розмір плати та порядок
обрахування ставки?
Чи адекватними є строки ведення діяльності після
отримання дозволу, протягом яких плата не
стягується?
Ризики законопроекту та шляхи їх усунення.
Інші пропозиції для вдосконалення законопроекту.

Депутати
Експерти
Працівники
секретаріату
Учасники заходу

ЧАСТИНА ІІ ЩОДО ПРОПОЗИЦІЇ ВНЕСЕННЯ ЗМІН
ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ У ЗВЯЗКУ ІЗ
РЕАЛІЗАЦІЄЮ УГОД ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ
16:00 – 16:10

Виступ представника УГВ щодо необхідності
внесення змін до Податкового кодексу України в
частині оподаткування податком на прибуток
діяльності операторів та інвесторів УРП– 7 хв

16:10-16:50

Виступи інших зацікавлених осіб – переможців
конкурсів на підписання УРП
– по 5-7 хв
tbd
Питання до обговорення
Чи є актуальними для учасників УРП запропоновані
Укргазвидобування зміни (надіслано попередньо)? Чи
є зауваження до цих пропозицій?
Чи є інші пропозиції із внесення змін до законодавства
(Податковий кодекс України і не тільки)

16:50 – 17:00

Підбиття підсумків та узагальнення рішення
робочої групи

Депутати
Експерти
Працівники
секретаріату
Учасники заходу

Ольга Бєлькова

