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ВИСНОВОК
на проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо особливостей визначення рентної плати за користування надрами для 
видобування газу природного на період дії воєнного, надзвичайного стану 

(реєстр. № 7249 від 04.04.2022),
підготовлений до другого читання

10 травня 2022 року
протокол №98

Комітет на своєму засіданні 10 травня 2022 року (протокол №98) за 
дорученням Верховної Ради України (Постанова Верховної Ради України 
№2225-IX від 21 квітня 2022 року) доопрацював з урахуванням пропозицій і 
поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи проект Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей визначення 
рентної плати за користування надрами для видобування газу природного на 
період дії воєнного, надзвичайного стану (реєстр. № 7249 від 04.04.2022), який 
прийнято Верховною Радою України за основу 21 квітня 2022 року, із 
скороченням строку подання поправок і пропозицій наполовину.

До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, 
визначений положеннями статті 116 Закону України «Про Регламент Верховної 
Ради України», надійшло 19  пропозицій від народних депутатів України.

Під час доопрацювання законопроекту до другого читання народними 
депутатами – членами Комітету підготовлено 2 пропозиції на підставі пункту 4 
частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради 
України», а саме пропозиція №№ 4, 8, були подані на розгляд Комітету, 
підтверджені на його засіданні та за результатами голосування на засіданні 
Комітету враховані у таблиці до другого читання.

Такі пропозиції стосуються оптимізації податкового навантаження на 
вітчизняні газодобувні підприємства в умовах військового стану та зумовлених 
цим об’єктивних обставин.

Таким чином, за результатами розгляду пропозицій суб’єктів права 
законодавчої ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту 
до другого читання, яка містить усі внесені та не відкликані пропозиції, з яких 
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враховано (у тому числі, редакційно) 6 пропозиції та поправок, відхилено – 15 
пропозиції та поправок.

Враховані пропозиції та поправки спрямовані на оптимізацію 
податкового навантаження на вітчизняні газодобувні підприємства в умовах 
військового стану.

Відхилені пропозиції та поправки не узгоджуються з концепцією 
законопроекту.

Враховуючи викладене, керуючись пунктом 4 частини першої статті 15, 
пунктами 5, 6 частини першої статті 16 Закону України «Про комітети Верховної 
Ради України», пунктом 3 частини першої статті 123 Закону України «Про 
Регламент Верховної Ради України», Комітет вирішив:

1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції №№ 4, 8, які були 
подані у відповідності до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України «Про 
комітети Верховної Ради України».

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду 
Комітету з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні 
Комітету, а також пропозиції народного депутата України Южаніної Н.П. щодо 
заміни дати 1 березня 2022 року на 1 квітня 2022 року по тексту законопроекту 
та доопрацювати підготовлену при доопрацюванні законопроекту до другого 
читання народними депутатами – членами Комітету правку №8 щодо 
врегулювання питання про звільнення від відповідальності за періоди, що вже 
минули, та не поширення положень в частині звільнення від відповідальності на 
майбутні періоди за умови сплати рентної плати за користування надрами для 
видобування газу природного суб’єктами господарювання (крім газу 
природного, визначеного підпунктом 252.24 статті 252 Податкового кодексу 
України) із відстроченням, що не враховано у пункті 69 підрозділу 10 розділу ХХ 
Податкового кодексу України законопроектом (реєстр. № 7360 від 10.05.2022).

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо особливостей визначення рентної плати за користування 
надрами для видобування газу природного на період дії воєнного стану (реєстр. 
№ 7249 від 04.04.2022) прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними 
техніко-юридичними правками.

4. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету - 
Гетманцева Данила Олександровича.

Додаток:
Пропозиції відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону 

України «Про комітети Верховної Ради України» на 3 арк.
Порівняльна таблиця до другого читання на 17 аркушах.

Голова  Комітету                                             Д.О. Гетманцев
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Додаток

Пропозиції відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону
України «Про комітети Верховної Ради України»

1. Пункт 1 розділу І законопроекту виключити.
2. Розділ І законопроекту викласти в такій редакції:
«І. Пункт 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового 

кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) 
доповнити підпунктом 69.30 такого змісту:

69.30. Установити, що обчислені відповідно до положень статті 252 цього 
Кодексу податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для 
видобування газу природного у податкових (звітних) періодах, починаючи з 1 
квітня 2022 року до останнього дня (включно) місяця, в якому буде припинено 
або скасовано воєнний стан на території України, тимчасово не сплачуються в 
частині обсягів газу природного видобутого, але не реалізованого у відповідних 
податкових (звітних) періодах, та зазначеного у актах платника податків про рух 
природного газу в газосховищах учасника ринку природного газу та Оператора 
газосховищ України за календарний місяць, що відповідає податковому 
(звітному) періоду, як такий, що закачаний до газосховищ за податковий 
(звітний) період відповідно до здійснених Оператором газосховищ України 
алокацій згідно з розділом ІХ Кодексу газосховищ (далі – закачаний газ). 
Нараховані та не сплачені податкові зобов’язання за обсяги закачаного газу 
природного у відповідному податковому (звітному) періоді, що припадають на 
період, зазначений в цьому абзаці, не вважаються податковим боргом та 
підлягають сплаті відповідно до положень цього підпункту.

У період починаючи з 1 квітня 2022 року до останнього дня (включно) 
третього календарного місяця після припинення або скасування воєнного стану 
в Україні, платники рентної плати зобов’язані вести в кожному окремому 
податковому (звітному) періоді окремий облік обсягів видобутого та 
реалізованого газу природного, та сум нарахованих та не сплачених податкових 
зобов’язань за обсяг видобутого газу природного у таких податкових (звітних) 
періодах.

Сума коштів рентної плати за податковий (звітний) період, яка у визначений 
пунктом 257.5 статті 257 цього Кодексу граничний термін підлягає сплаті, 
обчислюється як різниця між величиною задекларованих платником податкових 
зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування газу 
природного за такий податковий (звітний) період та добутком обсягу закачаного 
газу за цей же податковий (звітний) період і середньозваженої ефективної ставки 
рентної плати за користування надрами для видобування газу природного, 
розрахованої за такий податковий (звітний) період.
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Для цілей цього підпункту ефективна ставка рентної плати за користування 
надрами для видобування газу природного розраховується як питомі податкові 
зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування газу 
природного (в розрахунку на 1000 кубічних метрів) відповідних категорій газу 
природного, видобутого у відповідному податковому (звітному) періоді, 
обчислені за фактичною ціною газу природного відповідно до правил статті 252 
цього Кодексу.

Середньозважена ефективна ставка рентної плати за користування надрами 
для видобування газу природного (за обсягом відповідної категорії газу 
природного видобутого у відповідному податковому (звітному) періоді) 
визначається у гривнях із застосуванням ефективних ставок рентної плати за 
користування надрами для видобування газу природного, розрахованих для 
відповідних категорій газу природного, видобутого у відповідному податковому 
(звітному) періоді.

У випадку реалізації обсягів газу природного, закачаного до газосховищ у 
податкових (звітних) періодах, починаючи з 1 квітня 2022 року до останнього 
дня (включно) місяця, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан на 
території України, сума податкових зобов’язань з рентної плати за користування 
надрами для видобування газу природного обчислюється за принципом FIFO 
(first in – first out) виходячи з середньозваженої ефективної ставки рентної плати 
за відповідний податковий (звітний) період та обсягу газу природного, 
видобутого у такому податковому (звітному) періоді, що списується з балансу 
газу, що зберігається платником у газосховищах, та визначається як різниця між 
зазначеними у актах про рух природного газу в газосховищах учасника ринку 
природного газу та Оператора газосховищ України обсягами газу природного на 
кінець та початок календарного місяця, що відповідає податковому (звітному) 
періоду.

Копії актів про рух природного газу в газосховищах учасника ринку 
природного газу та Оператора газосховищ України за період, що відповідає 
податковому (звітному) періоду, надсилаються не пізніше граничного терміну 
подання податкової декларації з рентної плати за відповідний податковий 
(звітний) період центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову політику, засобами електронного зв’язку в електронній формі з 
дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний 
документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Сума податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для 
видобування газу природного, визначених відповідно до абзацу шостого цього 
підпункту, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів після закінчення 
граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) 
період, в якому відбулась реалізація такого газу природного.

Сума податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для 
видобування газу природного за обсяги закачаного та не реалізованого газу 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2155-19
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природного, які залишились у газосховищах станом на останній день 
календарного місяця (включно), в якому припинено або скасовано воєнний стан 
на території України, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів після 
закінчення граничного строку подання податкової декларації за податковий 
(звітний) період, в якому відбулась реалізація такого газу природного, але не 
пізніше останнього дня (включно) третього календарного місяця після 
припинення або скасування воєнного стану на території Україні.

Тимчасово, на період до останнього дня (включно) місяця, в якому 
припинено або скасовано воєнний стан на території України, для розрахунку 
фактичної ціни реалізації для газу природного, відповідно до вимог пункту 252.8 
статті 252 цього Кодексу у випадку, якщо у податковому (звітному) періоді не 
здійснювалося митне оформлення імпортного природного газу, то для 
розрахунку фактичної ціни реалізації для газу природного у такому податковому 
(звітному) періоді центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику економічного розвитку застосовує величину середньої митної вартості 
імпортного природного газу за 1000 метрів кубічних, визначену (обчислену) 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, 
за останній податковий (звітний) період, у якому таке митне оформлення 
відбувалося.

Норми цього підпункту не поширюються на обсяги газу природного, 
визначені пунктом 252.24 статті 252 цього Кодексу.

Норми цього пункту до платників рентної плати за користування надрами 
для видобування газу природного застосовуються з урахуванням таких 
особливостей: 

платники рентної плати за користування надрами для видобування газу 
природного звільняються від передбаченої цим Кодексом відповідальності за 
несвоєчасне виконання податкових обов’язків щодо сплати та подання звітності 
з рентної плати за користування надрами для видобування газу природного, 
граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 
2022 року до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо особливостей визначення рентної плати за 
користування надрами для видобування газу природного на період дії воєнного 
стану», за умови виконання таких обов’язків протягом місяця з дня набрання 
чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо особливостей визначення рентної плати за користування надрами для 
видобування газу природного на період дії воєнного стану»;

положення підпункту 69.1 цього пункту не поширюються на податкові 
обов’язки щодо дотримання термінів сплати та подання звітності з рентної плати 
за користування надрами для видобування газу природного, за винятком 
природного газу, визначеного пунктом 252.24 статті 252 цього Кодексу».
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