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РЕЗЮМЕ
Цей документ є першим Звітом ІПВГ України (далі «Звіт ІПВГ») та охоплює 2013
календарний рік. Основним завданням цього Звіту є розкриття інформації про діяльність
надрокористувачів нафтогазоносних надр (далі – «нафтогазові компанії» або «компанії
нафтогазової галузі»), а також про платежі, які вони здійснили на користь держави в 2013
році.
Звіт ІПВГ за 2013 рік охоплює суб’єкти господарювання, незалежно від форми власності,
які займалися видобуванням нафти та/або природного газу, транспортуванням нафти
та/або газу територією України, а також центральні органи виконавчої влади, місцеві
органи виконавчої влади, державні та бюджетні підприємства, які отримували регулярні та
нерегулярні платежі від компаній нафтогазової галузі. Перелік державних органів та
державних підприємств наведено в Додатку 1.
Обсяги видобування та запаси нафти та газу
Станом на 01.01.2014 року в Україні нараховувалось 410 родовищ нафти та газу, з яких у
промисловій розробці перебували 252 родовища. Сумарні початкові1 запаси нафти та
газового конденсату 1 643 млн т, природного газу – 7 254,3 млрд м3. Понад 66%
балансових запасів нафти та понад 83% балансових запасів природного газу локалізовані
в східному нафтогазоносному регіоні (Дніпровсько-Донецька нафтогазоносна область).
Понад 76% балансових запасів нафти та газового конденсату, а також 87% балансових
запасів природного газу перебувають у користуванні держави через НАК «Нафтогаз
України» та НАК «Надра України».
Загальні обсяги видобування вуглеводнів в Україні в 2013 році склали:
► Нафта та газовий конденсат: 3 072 тис. т (в т.ч. нафта – 2172 тис. т)
► Природний газ (вільний та розчинений):

21,45 млрд м3

За даними Державної служби статистики України видобуті на території України природний
газ, нафта та газовий конденсат в 2013 році не експортувались.
Найбільша кількість нафти та газового конденсату видобувається в Сумській області. В
цілому ж у країні на видобування в Івано-Франківській, Львівській, Полтавській, Сумській,
Харківській областях припадає більш ніж 80% загального видобування нафти та газового
конденсату в Україні.
Найбільша кількість природного газу видобувається в Харківській області. На видобування
у Полтавській, Сумській та Харківській областях припадає майже 85% загального
видобування природного газу в Україні.
Протягом 2013 року було відкрито п’ять нових родовищ у Східному нафтогазоносному
регіоні. Крім того, протягом року було підготовано до глибокого буріння 33
1
В тому числі прогнозі запаси, перспективні запаси, балансові (видобувні) запаси, а також величина
видобування з моменту початку експлуатації (детальніша інформація - Рисунок 3.8)
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нафтогазоперспективних об’єкта загальною площею 381,06 км². У нафтогазоносних
регіонах України було закінчено будівництво 73 пошуково-розвідувальних і
параметричних свердловин, більшість з яких (57,5%) належить нафтогазовидобувним
підприємствам, що контролюються НАК «Нафтогаз України». Загалом на проведення
геологорозвідувальних робіт у нафтогазовій галузі у 2013 році було витрачено 2 681,58
млн грн, у тому числі 31,39 млн грн – безпосередньо з державного бюджету (1,17% від
загальних витрат). Решта коштів - власні або інвестиційні кошти НАК «Нафтогаз України»
та комерційних організацій.
Транспортування нафти та газу
Транспортування споживачам природного газу, видобутого на території України,
здійснюється магістральними газопроводами високого тиску ПАТ «Укртрансгаз», а також
газопроводами середнього та низького тиску регіональних газорозподільчих компаній
( облгазів).
До магістральної газотранспортної системи України входять 38,55 тис. км газопроводів, 72
магістральні компресорні станції, 1 455 газорозподільчих станцій, 12 підземних сховищ
газу номінальною місткістю близько 31 млрд м³. Система була спроектована переважно
для здійснення транзиту природного газу, видобутого за межами України, до європейських
споживачів. Пропускна здатність газотранспортної системи на вході в Україну складає
287,7 млрд м³ на рік, на виході – 178,5 млрд м³.
Оператором української системи магістральних нафтопроводів є ПАТ «Укртранснафта».
Територіально
магістральні
нафтопроводи
розташовані
у
південно-східному
(«Придніпровські магістральні нафтопроводи»), північно-західному («Магістральні
нафтопроводи «Дружба») та південному («Південні магістральні нафтопроводи») регіонах
України.
Система магістральних нафтопроводів України налічує більш ніж 4 700 км власне
нафтопроводів, 51 насосну станцію (яка в свою чергу налічує 176 насосних агрегатів
одиничної продуктивності до 12 500 м³/рік з електроприводом загальної потужності понад
357,5 тис. кВт) та 11 резервуарних парків загальним об’ємом 1 083 тис. м³. Крім того, в
системі існують морський нафтовий термінал «Південний» (номінальна річна потужність –
14,5 млн т/рік) та нафтоперевалювальний комплекс в районі міста Одеса (порт
«Південний»). Пропускна спроможність системи нафтопроводів складає 114 млн т на рік
(на вході) та 56,3 млн т на рік (на виході).
Роль нафтогазової галузі в економіці України
Роль і значення галузі добування сирої нафти та природного газу (без транспортування
нафти та газу) для економіки України є незначними з точки зору внеску в ВВП. Згідно з
даними Державної служби статистики України, прямий внесок галузі добування сирої
нафти та природного газу (без транспортування нафти та газу) в ВВП країни у 2013 році
становив 20,0 млрд грн, або близько 1,3% ВВП України. Вартість виробленої продукції

стор. 5 з 142

Звіт ІПВГ України за 2013 р.

галузі добування сирої нафти та природного газу (без транспортування нафти та газу) в
2013 р. становила 26,52 млрд грн, або близько 0,8% випуску товарів і послуг в Україні.
Сума податкових платежів, які здійснили усі нафтогазові компанії (всього 120 компаній, в
т.ч. компанії, що займаються транспортуванням нафти і газу) в 2013 р., становила згідно з
даними ДФС, 26 837,03 млн грн, а за даними 38 компаній, які надали інформацію для
цього Звіту ІПВГ, – 25 369,04 млн грн, що складало відповідно 6,06% та 5,73% доходів
Зведеного бюджету України за 2013 р. При цьому, в галузі добування сирої нафти та
природного газу в Україні в 2013 р. було зайнято 55,6 тис. осіб, що становить приблизно
0,48% найнятих працівників в економіці України в 2013 р.
Основна частина регулярних платежів, які здійснюють компанії нафтогазової галузі на
користь держави, спрямовуються у бюджети різного рівня (державний або місцеві) та
можуть використовуватися для фінансування будь-яких бюджетних статей, тому
простежити їхнє цільове використання не є можливим.
Винятком є єдиний соціальний внесок, який спрямовується в Пенсійний фонд і
використовується для фінансування витрат, пов’язаних з пенсійним та соціальним
забезпеченням.
Крім того, надходження Державного бюджету від плати за користування надрами за
видобування газу і газового конденсату, рентної плати за транзитне транспортування
трубопроводами природного газу територією України та збору у вигляді цільової надбавки
до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності у 2013 році
повинні використовуватись для перерахування субвенцій із державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг і субсидій населенню (зокрема, на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати
тощо)5.
Звірка інформації про платежі
У 2013 році в сферу охоплення Звіту ІПВГ були включені 120 нафтогазових компаній,
кожній з яких було надіслано опитувальні форми для заповнення. У зв’язку з часовими
обмеженнями та затримками з підготовкою відповідної нормативної бази лише 49
компаній надали відповіді на запит Незалежного адміністратора, серед яких відповіді 8
компаній були відмовою надати будь-яку інформацію, 3 часткових, 38 - повних. 40
компаній із 120 повністю проігнорували необхідність представлення інформації в рамках

2
Дані Державної служби статистики України, статистичний збірник «Таблиця «витрати-випуск» України в
основних цінах» за 2013 рік Державної служби статистики України
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2015/zb/05/zb_tvv_13pdf.zip
Дана сума не включає вартість послуг з транспортування нафти та газу, торгову та транспортну націнку, а
також будь-які податки на продукти.
3
В дану суму входить сплата ПДВ НАК «Нафтогаз України» у розмірі 7 742,4 млн грн, яка в основному не
відноситься безпосередньо до видобутку нафти і газу на території України.
4
В дану суму входить сплата ПДВ НАК «Нафтогаз України» у розмірі 7 742,4 млн грн, яка в основному не
відноситься безпосередньо до видобутку нафти і газу на території України.
5
Постанова КМУ №20 від 20.01.2005 «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій»
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ІПВГ, а 31 компанію не вдалося знайти за місцем їхньої офіційної юридичної та поштової
адреси.
Таким чином, Незалежним адміністратором підготовано консолідовану базу з даними про
сплату податків та інших платежів на основі анкет 38 компаній. Виходячи з цього та
беручи до уваги дані про обсяги видобування нафти та газу, для цілей підготовки Звіту
ІПВГ було виконано звірку даних щодо платежів компаній нафтогазової галузі, якими
видобуто 87,9% загального обсягу нафти та 85,6% природного газу України.
Загальна сума податкових платежів в 2013 р., підтверджених за результатами виконання
звірки (на основі даних 38 компаній) складає 21 347,66 млн грн, або 79,5% від усіх
платежів компаній нафтогазової галузі України згідно з даними державних органів.
2 890,5 млн грн склала сума податкових платежів, за якими були виявлені розбіжності та
причини яких не з’ясовані у зв’язку із відсутністю відповідей від респондентів.

Сумарні податкові надходження від нафтогазових компаній в 2013 р.

З усіх неподаткових платежів в 2013 р. через відсутність відповідей від компаній та
державних органів вдалось підтвердити лише 90,3 млн грн.

Ключові рекомендації щодо вдосконалення процесу звітності в рамках розвитку
ініціативи ІПВГ в Україні

6

В дану суму входить сплата ПДВ НАК «Нафтогаз України» у розмірі 7 742,4 млн грн., яка в основному не
відноситься на пряму до видобутку нафти і газу на території України.
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В процесі підготовки даного звіту було розроблено деякі рекомендації щодо покращення
процесу звітності в рамках ІПВГ, ключові з яких полягають у наступному:
► Вдосконалення нормативного забезпечення ІПВГ
► Спрощення доступу до інформації (публікація) щодо ключових аспектів ІПВГ
► Передбачення конкретних санкцій у разі неподання або невчасного подання
інформації компаніями та державними структурами України
► Впровадження ефективної системи планування та управління процесом підготовки
Звітів ІПВГ
► Встановлення обґрунтованого рівня матеріальності та спрощення форм для запиту
► Звірка компаніями сум нарахованих та сплачених ними податків до моменту подачі
відповідної звітності в рамках ІПВГ
► Проведення спеціальних публічних заходів перед початком підготовки Звіту ІПВГ
► Перехід на підготовку максимально актуального Звіту ІПВГ - в поточному році за
минулий

Більш детально рекомендації описано в розділі 6 далі по документу.
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Ernst & Young Audit Services LLC
Khreschatyk Street, 19A
Kyiv, 01001, Ukraine
Tel: +380 (44) 490 3000
Fax: +380 (44) 490 3030
www.ey.com/ua

ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги»
Украïна, 01001, Киïв
вул. Хрещатик, 19А
Тел.: +380 (44) 490 3000
Факс: +380 (44) 490 3030

Міністру енергетики та вугільної промисловості України,
Демчишину В.В.
Україна, Київ, 01601, вул. Хрещатик, 34

Звіт про фактичні результати стосовно збору та звірки даних щодо
грошових потоків

У Звіті ІПВГ представлені результати звірки даних щодо грошових потоків за податками та
іншими платежами державі від компаній нафтогазової галузі України за 2013 рік в рамках
впровадження Ініціативи прозорості добувних галузей (ІПВГ) в Україні.
Звіт ІПВГ складається з резюме, шести розділів та восьми додатків, зокрема:
►

опис ініціативи ІПВГ та ролі України в ній (розділ 1)

►

інформація щодо методології та підходу, який був застосований для підготовки Звіту
ІПВГ (розділ 2)

►

огляд нафтогазової галузі України (розділ 3)

►

інформація щодо особливостей нормативного та фіскального регулювання нафто- та
газодобувної діяльності в України (розділ 4)

►

звіт про звірку даних та виявлені розбіжності (розділ 5)

►

рекомендації щодо покращення процесу звітності в рамках впровадження ІПВГ в
Україні (розділ 6).

Наше завдання було виконане згідно з Міжнародним стандартом супутніх послуг (МССП
4400), який застосовується до завдань з узгоджених процедур. Процедури, виконані нами,
описані у розділі 2 Звіту ІПВГ. Результати цих процедур представлені у розділі 5 Звіту ІПВГ.
Усі дані, представлені в Звіті ІПВГ, отримані з відкритих джерел, а також з інформації, наданої
компаніями нафтогазової галузі України відповідно в опитувальних формах та анкетах, що їм
розсилалися. Ми не проводили жодних процедур для підтвердження точності, повноти та
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ
Термін

Пояснення

БГЗО

Багатостороння група зацікавлених осіб, що складається з
представників уряду, компаній, громадських організацій, та створена
для контролю процесу та інформування про висновки Звіту ІПВГ, а
також для інтеграції ІПВГ до ширшої діяльності із забезпечення
прозорості видобувних галузей

грн

Українська гривня

Державний бюджет

Державний бюджет України

Держгеонадра

Державна служба геології та надр України

Держгірпромнагляд

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

ДСД

Договір про спільну діяльність

ЄСВ

Єдиний внесок
страхування

Закон про нафту та газ

Закон України «Про нафту і газ» від 12 липня 2001 року N 2665-III

Закон про УРП

Закон України «Про угоди про розподіл продукції» від 14 вересня
1999 року N 1039-XIV

Звіт ІПВГ

ІПВГ

Звіт, який містить основні результати виконання процедур в рамках
впровадження ІПВГ на рівні країни за рік (в даному випадку – за 2013
рік)
Ініціатива прозорості видобувних галузей

КМУ

Кабінет Міністрів України

МЕВПУ або Міністерство

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Митний кодекс

Митний кодекс України від 13.03.2012 №4495-VI

Міжнародний секретаріат ІПВГ

Незалежний орган, який несе відповідальність на впровадження та
управління ІПВГ на міжнародному рівні. Розташований в Осло
( Норвегія)

Національний секретаріат ІПВГ

Національний орган, який здійснює координацію та надає підтримку
ІПВГ на рівні країни

НБУ

Національний Банк України

Незалежний адміністратор

Стороння незалежна організація, яка надає послуги щодо підготовки
Звіту ІПВГ за 2013 рік, та в якої немає конфлікту інтересів щодо
надання таких послуг

НКРЕ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики

ПДВ

Податок на додану вартість

на

загальнообов’язкове
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Термін

Пояснення

ПДФО

Податок на доходи фізичних осіб

Підзвітні установи

Компанії та урядові агентства, які надають звітні дані для подальшої
обробки та відображення у Звіті ІПВГ

Податковий кодекс

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. №2755-VI

Рентна
плата
транспортування

за Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів
магістральними
нафтопроводами
та
нафтопродуктопроводами
територією України, транзитне транспортування трубопроводами
природного газу та аміаку територією України

Стандарт ІПВГ

Міжнародний стандарт забезпечення прозорості процесів управління
природними ресурсами країни в рамках ІПВГ

УРП

Угода про розподіл продукції
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1. ІНІЦІАТИВА ПРОЗОРОСТІ ВИДОБУВНИХ ГАЛУЗЕЙ В
СВІТІ ТА В УКРАЇНІ
Ініціатива Прозорості Видобувних Галузей (ІПВГ) – це міжнародний стандарт, основне
призначення якого полягає у стимулюванні прозорості доходів від господарської діяльності в
сфері видобування природних ресурсів. Країни, які впроваджують стандарт ІПВГ, зобов’язані
розкривати інформацію про суми податкових та інших платежів, отриманих державою від
компаній, що видобувають природні ресурси, процедур надання дозволів на користування
надрами та іншої пов’язаної з надрокористуванням інформації.
З цією метою країна готує відповідний звіт, який демонструє усім зацікавленим сторонам,
яким чином відбувається управління природними ресурсами країни та які доходи при цьому
генеруються. Для підготовки такого звіту, а також звірки даних за платежами державі від
компаній, які здійснюють господарську діяльність з видобування природних ресурсів, країна
обирає Незалежного адміністратора – незалежну компанію з відповідним досвідом.
26 грудня 2012 р. було створено Багатосторонню групу зацікавлених осіб (БГЗО), а 17
жовтня 2013 р. Україна отримала статус країни-кандидата Ініціативи прозорості видобувних
галузей.
Для впровадження стандартів ІПВГ 16 червня 2015 р. Верховною Радою ухвалено Закон
№ 521-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
прозорості у видобувних галузях”. Зокрема, закон зобов’язує надрокористувачів надавати та
оприлюднювати інформацію про загальнодержавні та місцеві податки та збори, інші платежі,
а також про виробничу (господарську) діяльність з користування надрами для видобування
корисних копалин, відповідно до порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів. Також органи,
що здійснюють державне управління у галузі геологічного вивчення, раціонального
використання та охорони надр, зобов’язані надавати та публікувати інформацію про стан
геологічного вивчення, використання та охорони надр в установленому Урядом порядку.
Метою Закону є посилення прозорості видобувних галузей в Україні та удосконалення
системи управління природними ресурсами, впровадження стандартів Ініціатив щодо
забезпечення прозорості видобувних галузей, в т.ч. для покращення інвестиційного клімату в
Україні.
З метою популяризації ІПВГ проводилась відповідна діяльність через медіа ресурси щодо
висвітлення процесу реалізації стандарту як в Україні, так і за кордоном; створено веб-портал
http://eiti.org.ua, де оприлюднюється інформація про події, що стосуються ІПВГ в Україні та
за її межами. Також там розміщені Стандарти ІПВГ українською та російською мовами, звіти
про аналіз законодавства та інша корисна інформація.
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2. МЕТОДОЛОГІЯ І ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ ІПВГ
2.1. Сфера охоплення Звіту ІПВГ
Основним завданням даного Звіту є розкриття інформації про діяльність компаній, які в
2013 р здійснювали господарську діяльність з видобування нафти та газу, їх
транспортуванням територією України, та про регулярні платежі, які вони здійснювали на
користь держави в 2013 році.
Звіт ІПВГ за 2013 рік включає інформацію суб’єктів господарювання, незалежно від форми
власності, які провадили господарську діяльність з видобування нафти та/або природного
газу, транспортуванням нафти та/або газу територією України, а також центральних органів
виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, державних та бюджетних підприємств,
які отримували платежі від компаній нафтогазової галузі. Перелік державних органів та
державних підприємств наведено в Додатку 1.

1.

Список компаній, які здійснювали господарську діяльність, пов’язану з видобутком
нафти та газу, та їх транспортуванням територією України (Додаток 2)

В даний список увійшли усі компанії, які протягом 2013 року були власниками спецдозволів
на користування надрами (нафта та/або природний газ), а також компанії, що займалися
транспортуванням нафти та газу територією України у 2013 році. Джерелами інформації про
власників спецдозволів були онлайн-реєстр Державного науково-виробничого підприємства
«Державний інформаційний геологічний фонд України» (ДНВП «Держгеоінформ»), веб-сайти
компаній нафтогазової галузі та інші відкриті джерела інформації. Крім того, додатково для
уточнення інформації про власників спецдозволів був надісланий відповідний офіційний запит
у ДНВП «Держгеоінформ».
Оскільки на момент початку роботи над першим звітом ІПВГ України Незалежний
адміністратор не мав достовірних даних про обсяги видобування нафти та газу за кожною
компанією галузі, в сферу охоплення Звіту ІПВГ було включено всі компанії, які були
власниками спецдозволів на користування надрами (нафта та/або природний газ) протягом
2013 року.
Враховуючи отриманий досвід та інформацію про фактичні результати діяльності компаній
нафтогазової галузі України в 2013 р., Незалежним Адміністратором підготовлено пропозиції
щодо оптимізації кількості компаній, які доцільно включати в сферу охоплення наступних
Звітів ІПВГ України. Більш детальну інформацію наведено у розділі 6.
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2.

Перелік податків та інших платежів, які компанії нафтогазової галузі сплачували на
користь держави

Оскільки на момент початку роботи над першим звітом України в рамках ІПВГ у Незалежного
Адміністратора не було достовірних даних щодо абсолютних обсягів податкових та інших
платежів, в сферу охоплення Звіту ІПВГ за 2013 р. були включені всі існуючі у 2013 р.
податкові платежі, а також усі інші надходження центральних та регіональних органів
виконавчої влади та державних підприємств України від компаній нафтогазової галузі.
Враховуючи отриманий досвід та інформацію про фактичні результати діяльності компаній
нафтогазової галузі України в 2013 р. Незалежним Адміністратором розроблені пропозиції
щодо оптимізації переліку суттєвих податкових та інших платежів, які доцільно включати в
сферу охоплення наступних Звітів ІПВГ (розділ 6).
3.

Перелік контекстної та іншої не пов’язаної з платежами інформації

Даний перелік формувався відповідно до вимог Стандарту ІПВГ з врахуванням позиції БГЗО.
Публічно доступна інформація не включалась в даний перелік.
До складу контекстної та іншої не пов’язаної з платежами інформації було включено дані про
загальні обсяги видобування вуглеводнів на території України, дані про розвідані запаси,
кількість спеціальних дозволів та іншу інформацію, яку необхідно розкривати відповідно до
вимог Стандарту ІПВГ. Вказану інформацію отримано за результатами анкетування компаній
галузі (Додаток 3), а також з відкритих джерел (дані Державної служби статистики України,
публікацій ДНВП «Геоінформ України» тощо).

2.2. Збір інформації
Процедура збору інформації від компаній нафтогазової галузі (видобування та
транспортування нафти та газу) України, а також від державних органів, установ, державних
та бюджетних підприємств, включала в себе виконання наступних кроків:
► Консультації з членами БГЗО і представниками Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України щодо сфери охоплення Звіту ІПВГ, а також переліку інформації,
яку необхідно включити в опитувальні форми
► Складання опитувальних форм для компаній нафтогазової галузі та транспортування
нафти та газу щодо контекстної інформації (Додаток 3) та податків, зборів і інших
платежів (Додаток 4), а також відповідного супроводжувального листа за підписом
Міністра енергетики та вугільної промисловості України
► Складання окремих запитів для кожного державного органу, установи, державного та
бюджетного підприємства зі списку, що наведений у Додатку 1, та відповідного
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супроводжувального листа за підписом Міністра енергетики та вугільної промисловості
України
► Врахування коментарів, зауважень та рекомендацій членів БГЗО і представників
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України щодо підготованих форм
для інформаційного запиту
► Розсилання Незалежним Адміністратором опитувальних форм та запитів з підписаними
супроводжувальними листами від Міністерства
► Заповнення опитувальних форм та анкет з боку компаній та державних органів,
установ, державних підприємств у паперовому або електронному вигляді (електронні
версії анкет для компаній нафтогазової галузі та транспортування нафти та газу були
розміщені Національним Секретаріатом ІПВГ України на сайті eiti.org.ua)
► Надсилання компаніями нафтогазової галузі та державними структурами заповнених
опитувальних форм та анкет на електронну адресу eiti@mev.energy.gov.ua . Термін
надання інформації за узгодженням з Міністерством енергетики та вугільної
промисловості України був встановлений 10 серпня 2015 р., тобто компанії та
державні структури повинні були надати інформацію протягом одного тижня з моменту
запиту. Лише декілька компаній, державних органів, установ та підприємств змогли
вчасно надати інформацію. Інші або відмовилися надавати її взагалі, або надіслали
заповнені форми значно пізніше від зазначеного терміну. Остання анкета була
отримана та опрацьована Незалежним адміністратором 24 листопада 2015 року
► Отримання заповнених опитувальних форм та анкет відповідальною особою з боку
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, оброблення та передача
Незалежному адміністратору захищеними каналами зв’язку
► Оброблення опитувальних форм Незалежним Адміністратором та формування
відповідних інтегрованих показників та висновків для підготовки Звіту ІПВГ.

2.3. Звірка даних
Процес звірки даних за податками та іншими платежами включав наступні процедури:
► Усі отримані дані від компаній та державних органів були зведені в єдиний електронний
документ та було проведено порівняння цифр за кожним видом платежів для кожної
компанії (між даними від компанії та від державних органів). На основі цього
порівняння були ідентифіковані деякі розбіжності.
► Якщо між цифрами за платежами, отриманими від компаній з одного боку та
державних органів з іншого, не було розбіжностей, вважалось, що дані державних
органів підтверджені та можуть бути опубліковані у фінальному Звіті ІПВГ. Для
виконання звірки даних було прийнято поріг суттєвості в розмірі 5% від суми платежу,
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який в цілому відповідає загальноприйнятим підходам і рекомендаціям фінансового
аудиту.
► У випадках виявлення суттєвих розбіжностей (різниця між даними компанії та
державного органу перевищує 5% від загальної суми платежу), Незалежний
адміністратор звертався у таку компанію за роз’ясненнями причин розбіжності.
► Якщо на основі отриманих роз’яснень від компаній (або якщо компанія відмовлялася
надати такі роз’яснення) не вдавалось з’ясувати причину виникнення розбіжностей,
Незалежний адміністратор звертався у відповідний державний орган з проханням
надати детальну інформацію про рух коштів за даним видом платежів.
► Інформація щодо звірки даних та виявлених розбіжностей подана в розділі 6.

Зазначені вище процедури не підтверджують того, що не було інших платежів державним
органам, крім тих, що представлені у звітах. Тому що такі платежі або суми могли бути не
включені у звіти компаніями або державними органами. Чинні стандарти не вимагають від
Незалежного адміністратора проведення детальної перевірки первинних документів компаній
з метою виявлення таких упущень. Виявлення подібних ситуацій є складним навіть за
проведення детального аудиту усіх компаній.
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3. ОГЛЯД НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В 2013 Р.
3.1

Загальна інформація про галузь

Станом на 01.01.2014 року в Україні до державного кадастру родовищ було включено 410
родовищ нафти та газу, з яких 77 віднесено до нафтових, 103 – до газових, 13 – до
нафтогазових та газонафтових, 115 – до газоконденсатних, 102 – до нафтогазоконденсатних
та газоконденсатнонафтових7. Вказані родовища розташовані в трьох нафтогазоносних
регіонах (Рисунок 3.1):
► Східний (Дніпровсько-Донецька нафтогазоносна область)
► Західний
(Волино-Подільська,
нафтогазоносні області)

Передкарпатська,

Карпатська,

► Південний (Переддобрудська, Причорноморсько-Кримська,
Індоло-Кубанська та Чорноморська перспективна області)

Закарпатська

Азово-Березанська,

1
2

3

Рисунок 3.1 – Географічне розташування нафтогазоносних регіонів України:
Східного (1), Західного (2) та Південного (3)

7

Інформація ДНВП «Геоінформ України» http://geoinf.kiev.ua/mineralno-syrovynna-baza-ukrayiny/horyuchikorysni-kopalyny/hazopodibni-korysni-kopalyny/
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Загальні показники обсягів видобування природного газу, нафти та газового конденсату на
території України у 2013 році наведені у розділі 3.3. В 2013 році забезпеченість видобутим
природним газом склала 42%, сирою нафтою та газовим конденсатом (разом) – 79% (Рисунок
3.2). Видобуті на території України природний газ, нафта та газовий конденсат в 2013 році не
експортувались8.

Видобуван
ня;
20 998
млн м³;
42%

Постачанн
я з інших
джерел;
818 тис т;
21%

Постачанн
я з інших
джерел;
29 359
млн м³;
58%

Видобуван
ня;
3 071 тис
т;
79%

(а)

(b)

Рисунок 3.2 – Дані щодо забезпеченості України власними природним газом9 (a), а також
нафтою та газовим конденсатом10 (b) в 2013 році
Провідні місця за обсягами видобування в 2013 році посідали державні підприємства та
підприємства, в яких держава виступає бенефіціаром (Рисунок 3.3). Управління державними
підприємствами та участь у корпоративному управлінні з боку держави переважно
здійснювалось НАК «Нафтогаз України» та НАК «Надра України» – одними з найбільших
вертикально-інтегрованих компаній нафтогазової галузі в Україні. Протягом 2013 року не
відбулось змін у структурі власності державних підприємств та підприємств, в яких держава
виступає бенефіціаром. Перелік найбільших компаній сектору представлено нижче (Таблиця
3.1).

8
Дані Енергетичного балансу України за 2013 рік (продуктового), складеного Державною службою статистики
України http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/energ/en_bal_prod/Bal_prod_2013_u.zip
9

Дані Міненерговугілля
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=244907076&cat_id=35081
10

Дані Енергетичного балансу України за 2013 рік (продуктового), складеного Державною службою статистики
України http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/energ/en_bal_prod/Bal_prod_2013_u.zip
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Рисунок 3.3 – Схема бенефіціарної участі держави в компаніях нафтогазової галузі11

В 2013 році принаймні одна державна компанія нафтогазової галузі отримувала
кредити/кредитні гарантії, зокрема:
► Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. №885 НАК «Нафтогаз
України» надано державні гарантії для забезпечення виконання зобов’язань з
погашення облігацій НАК «Нафтогаз України» номінальною вартістю 4 800 000 тис.
грн та інших зобов’язань, що випливають з емісії чи умов випуску облігацій, на термін
їх обігу

11
Схема складена на основі публічно доступної інформації в річних та фінансових звітах НАК «Нафтогаз України»,
НАК «Надра України» та ПАТ «Укрнафта».
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Таблиця 3.1
Найбільші компанії України, які в 2013 році здійснювали господарську діяльність з
видобування природного газу, нафти та газового конденсату12
Державні компанії
НАК «Нафтогаз України»

Приватні компанії
ПрАТ «Нафтогазвидобування»

► ПАТ «Укргазвидобування»

ТОВ «Енергосервісна компанія «Еско-Північ»

► ПАТ «Укрнафта»

ПрАТ «Природні ресурси»

► ДАТ «Чорноморнафтогаз»
ПАТ «НАК «Надра України»

ТОВ «Куб-газ»
СП «Полтавська Газонафтова Компанія»
ПрАТ «Видобувна Компанія «Укрнафтобуріння»
ПрАТ «Укргазвидобуток»
ТОВ «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед»
ПрАТ «Пласт»
Спільне
Українсько-Американське
«Укркарпатойл ЛТД»

підприємство

ТОВ «Пром-Енергопродукт»
ТОВ «Парі»
ТОВ «Східний геологічний союз»
СП «Бориславська нафтова компанія»
ТОВ «Надрагаз»
ПрАТ «Тисагаз»
СП «Дельта»
Українсько-Канадське СП «Каштан Петролеум ЛТД»
ТОВ «Перша Українська газонафтова компанія»

3.2

Найбільші родовища нафти та газу в Україні

Станом на 01.01.2014 року у користуванні на підставі спеціальних дозволів на користування
надрами для видобування корисних копалин перебувало 252 родовища13. Перелік
найбільших родовищ в Україні подано нижче (Таблиця 3.2).

12
Список включає компанії, річне видобування природного газу якими в 2013 році становило більш ніж 2 млн м3
природного газу, а також компанії, річне видобування нафти та газового конденсату якими перевищувало 30 тис.
т.
13
Газоподібні
корисні
копалини.
Інформаційна
довідка
ДНВП
«Геоінформ
України».
http://geoinf.kiev.ua/mineralno-syrovynna-baza-ukrayiny/horyuchi-korysni-kopalyny/hazopodibni-korysni-kopalyny/
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Таблиця 3.2
Перелік найбільших родовищ нафти та газу в Україні,
на яких здійснювалась господарська діяльність з видобування
Назва
родовища Початок
(компанія)
розробки

Тип родовища Нафтогазоносний
регіон (область)

Долинське (Укрнафта)

1950

Нафтове

Західний
(Івано- Нафта – 38 320 тис. т;
Франківська область) Розчинений
газ
–
12 963 млн м³.

Лопушнянське
(Укрнафта)

1984

Нафтове

Західний
(Чернівецька
область)

Битків-Бабченське
(Укркарпатойл ЛТД)

1889

Нафтогазоконденсатне

Західний
(Івано- Нафта – 12 442 тис. т;
Франківська)
Розчинений
газ
–
9 490 млн м³;
Природний
газ
–
46 431 млн м³;
Газовий конденсат –
1 829 тис. т.

Качанівське (Укрнафта) 1960

Нафтогазоконденсатне

Східний (Сумська)

Нафта – 16 839 тис.т
нафти;
Розчинений
газ
–
4 337 млн м³;
Газовий конденсат –
295 тис. т.

Бориславське
(Укрнафта)

1853

Нафтогазоконденсатне

Західний (Львівська)

Нафта – 39 292 тис. т;
Розчинений
газ
–
16 112 млн м³;
Природний
газ
–
1 083 млн м³;
Газовий конденсат –
88 тис. т.

Гнідинцивське
(Укрнафта)

1962

Нафтогазоконденсатне

Східний
(Чернігівська)

Нафта – 38 045 тис.т;
Розчинений газ – 1 469
млн м³;
Природний газ – 8 306
млн м³;
Газовий конденсат –
814 тис. т.
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запаси
(початкові
категорій А+В+С1)

Нафта – 6 401 тис. т;
Розчинений
газ
–
1 162 млн м³.
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Назва
родовища Початок
(компанія)
розробки

Тип родовища Нафтогазоносний
регіон (область)

Леляківське (Укрнафта) 1964

Нафтогазоконденсатне

Східне (Чернігівська) Нафта – 52 364 тис.т;
Розчинений
газ
–
4 360 млн м³;
Природний
газ
–
963 млн м³;
Газовий конденсат –
156 тис. т.

Глинсько-Розбишівське 1959
(Укрнафта)

Нафтогазоконденсатне

Східний (Полтавська) Нафта – 25 275 тис. т;
Розчинений газ – 2267
млн м³;
Природний
газ
–
11 241 млн м³;
Газовий конденсат –
601 тис. т.

Дашавське
(Укргазвидобування)

1924

Газове

Західний (Львівська)

Природний
газ
12 320 млн м³

–

Угерське
(Укргазвидобування)

1946

Газове

Західний (Львівський) Природний
газ
42 269 млн м³.

–

Рудківське
(Укргазвидобування)

1957

Газове

Західний (Львівська)

Природний
газ
32 824 млн м³.

–

Більче-Волицьке
(Укргазвидобування)

1950

Газове

Західний (Львівська)

Природний
газ
40 797 млн м³.

–

Яблунівське
(Укргазвидобування)

1980

Газове

Західний
(Івано- Природний
газ
Франківська)
2 640 млн м³.

–

Джанкойське
(Чорноморнафтогаз)

1970

Газове

Південний (АР Крим) Природний
газ
5 790 млн м³.

–

Шебелинське
(Укргазвидобування)

1956

Газоконденсатне

Східний (Харківська) Природний
газ
650 000 млн м³;
Газовий конденсат
8320 тис. т.

–

Єфремівське
(Укргазвидобування)

Залужанське
(Укргазвидобування)

1967

1975

Газоконденсатне

Газоконденсатне

Дані про розвідані
запаси
(початкові
категорій А+В+С1)

Східний (Харківська) Природний
газ
109970 млн м³;
Газовий конденсат
2 595 тис. т.
Західний (Львівська)
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Природний
газ
27 938 млн м³;
Газовий конденсат

–
–
–
–
–

Звіт ІПВГ України за 2013 р.

Назва
родовища Початок
(компанія)
розробки

Тип родовища Нафтогазоносний
регіон (область)

Дані про розвідані
запаси
(початкові
категорій А+В+С1)
159 тис. т.

Штормове
(Чорноморнафтогаз)

1993

Семиренківське
1990
(Нафтогазвидобування)

3.3

Газоконденсатне

Газоконденсатне

Південний (АР Крим) Природний
газ
16 574 млн м³;
Газовий конденсат
1 272 тис.т.

–
–

Східний (Полтавська) Природний газ – 7 620
млн м³;
Газовий конденсат –
721 тис.т.

Обсяги видобування вуглеводнів: показники за 2013 рік та
історична інформація

Загальні обсяги видобування вуглеводнів в Україні в 2013 році склали14:
► Нафта та газовий конденсат: 3 072 тис. т (в т.ч. нафта – 2172 тис. т)
► Природний газ (вільний та розчинений):

21,45 млрд м3

Деталізацію даних, отриманих з боку ДНВП «Геоінформ України» щодо видобування
природного газу, нафти та газового конденсату в регіонах України, наведено нижче (Рисунок
3.4).
Найбільша кількість нафти та газового конденсату видобувається в Сумській області. В цілому
ж у країні на видобування в Івано-Франківській, Львівській, Полтавській, Сумській,
Харківській областях припадає більш ніж 80% загального видобування нафти та газового
конденсату в Україні (Таблиця 3.3).

14
Стан запасів родовищ корисних копалин України. Інформаційна довідка ДНВП «Геоінформ України».
http://geoinf.kiev.ua/mineralno-syrovynna-baza-ukrayiny/stan-zapasiv-rodovyshch-korysnykh-kopalyn-ukrayiny/
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Структура видобутку природного газу по
нафтогазоносних регіонах, млрд м³

Західний
регіон;
1,275;
6%

Структура видобутку нафти та газового
конденсату по нафтогазоносних регіонах,
тис т

Південний
регіон;
1,658;
8%

Західний
регіон;
511;
16,6%

Південний
регіон; 77;
2,5%

Східний
регіон,
18,517,
86%

Східний
регіон;
2484;
80,9%

Рисунок 3.4 – Структура видобування основних вуглеводнів за нафтогазоносними
регіонами України
Найбільша кількість природного газу видобувається в Харківській області. Обсяги
видобування в Полтавській, Сумській та Харківській областях сягають 85% загального
видобування природного газу в Україні (Таблиця 3.3).
Таблиця 3.3
Видобування вуглеводнів в 2011-2013 рр. в регіонах України15
Назва регіону / Області

АР Крим

Видобування нафти та
газового конденсату, тис. т

Видобування природного газу,
млн м³

2011

2012

2013

2011

2012

2013

12,1

*

*

*

*

*

*

*

*

Волинська область
Дніпропетровська область

*

*

*

338

304

283,8

Донецька область

*

*

*

64,4

97,2

85,4

3,7

*

*

488

475

466,5

Закарпатська область
Івано-Франківська область

401,6

403,5

390,7

15

Дані за 2011-2012 рр. взяті з офіційного збірника «Паливно-енергетичні ресурси України», випущеного в 2013
році. Статистичні дані про обсяги видобування вуглеводнів за регіонами в 2013 році будуть доступні в
аналогічному збірнику, який заплановано видати в грудні 2015 року.
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Назва регіону / Області

Видобування нафти та
газового конденсату, тис. т
2011

2012

Луганська область

*

*

Львівська область

115

116

Полтавська область

827

Сумська область
Харківська область

Видобування природного газу,
млн м³

2013

2011

2012

2013

290

315

310,3

117,6

773

771

762,3

809

764,3

7 685

7 496

7 529

1 105

1 097

1 013,9

945

808

692,3

322

280

279,5

8 829

8 859

9 337,6

3,3

*

*

*

*

*

Чернівецька область
Чернігівська область

*

*

*

(*) – Дані, які не розкриваються в публікації Держстату через приналежність інформації до конфіденційної
відповідно до Закону України «Про державну статистику»

Історичний максимум обсягів видобування нафти та газового конденсату в Україні припадає
на 1972 рік, коли величина вказаного показника становила 14 500 тис. т. В подальшому
спостерігалося падіння обсягів видобування, яке зберігається і в 2010-ті роки (Рисунок 3.5).
16000
13900

14000

14500
12800

12000
10000
7500

8000

5800

6000
4000
2000

5220

4090

3693

4230

3560
3072

2200

0

Рисунок 3.5 – Історичний тренд видобування нафти і газового конденсату в Україні 16, тис. т

16

Джерела даних:
– для періоду 1940-1991 – «Енергетика: історія, сучасність і майбутнє» / Автор ідеї Світлана Григорівна Плачкова;
Вступ. сл. І. В. Плачков.– К. : Б.в., 2013. http://energetika.in.ua/ua/books/book-1/part-2/section-8/8-6
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Головними причинами зменшення обсягів видобування прийнято вважати17:
► Скорочення обсягів пошуково-розвідувальних робіт. За останні 15 років в Україні не
було відкрито великих і середніх за запасами (понад 10 млн т) родовищ
► Виснаження запасів більшості родовищ внаслідок їх тривалої експлуатації (від 20-30
до 100 років) та погіршення структури запасів (впродовж останніх років видобувалися
ті запаси, доступ до яких був найбільш легким)
► Зменшення обсягів і зниження ефективності експлуатаційного буріння
► Низька надійність сировинної бази – основні промислові запаси нафти складаються з
найнижчої категорії С₁, надійність прогнозів якої досягає 30-50%
► Списання, поряд з приростом, запасів, які не підтвердилися в процесі тривалої
промислової розробки
80
70
60
50
40

28.08

30

18.1618.04 20.5 20.4 21.4

20
10
0

Рисунок 3.6 – Історичний тренд видобування природного газу в Україні18, млрд м³

- для періоду 1992-2004 – Україна – огляд енергетичної політики. Інформаційне видання Міжнародного
Енергетичного Агентства, 2006. https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Ukraine2006UKR.pdf
– для періоду 2005-2013 – Стан запасів родовищ корисних копалин України. Інформаційна довідка ДНВП
«Геоінформ України». http://geoinf.kiev.ua/mineralno-syrovynna-baza-ukrayiny/stan-zapasiv-rodovyshch-korysnykhkopalyn-ukrayiny/
17
«Енергетика: історія, сучасність і майбутнє» / Автор ідеї Світлана Григорівна Плачкова; Вступ. сл. І. В. Плачков.–
К. : Б.в., 2013. http://energetika.in.ua/ua/books/book-1/part-2/section-8/8-6
18
Там же – для періоду 1940-1988 (орієнтовні значення) – «Енергетика: історія, сучасність і майбутнє» / Автор ідеї
Світлана Григорівна Плачкова; Вступ. сл. І. В. Плачков.– К. : Б.в., 2013. http://energetika.in.ua/ua/books/book1/part-2/section-8/8-6
– для періоду 1990-2000 – Звіт про діяльність Національної комісії регулювання електроенергетики України у
2000 році (затверджений Постановою НКРЕКП №139 від 07.02.2001)
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Історичний максимум видобування природного газу також припадає на 1972 рік, коли
загальний обсяг склав близько 70 млрд м³ (Рисунок 3.6). Подальший тренд падіння
видобування було зупинено в 1995 році, коли були прийняті перші національні ініціативи
щодо нарощування показників власного видобування природного газу на території України.
За результатами анкетування компаній, які в 2013 році здійснювали господарську діяльність
у сфері видобування природного газу, було також складено баланс видобування природного
газу в 2013 році в розбивці за компаніями (Рисунок 3.7). Баланс враховує виключно обсяги
видобування компаній, які надали відповідь на опитувальні листи. Показники річного
видобування природного газу для найбільших компаній взято з отриманих даних за
результатами анкетування, в той час як показники інших компаній (категорія «Компанії, що
не відповіли») – розраховані за результатами виділення в загальному обсязі видобування
природного газу, отриманого від ДНВП «Геоінформ України», та кількості природного газу,
розкритого в анкетах найбільших компаній.

ТОВ "Куб-газ"
1,4%
Група компаній
Burisma
2,1%
ПрАТ
"Нафтогазвидобуван
ня"
2,4%

Інші компанії, що
надали відповідь
0,4%

Компанії, що не
відповіли
6,7%

ПАТ "Укрнафта"
8,9%

ПАТ "ДАТ
"Чорноморнафтогаз"
7,7%

ПАТ
"Укргазвидобування"
70,4%

(a)

– для періоду 2001-2004 – Газова промисловість в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. М.А.
Кордюкова, 2009.
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39628/19-Kordyukova.pdf?sequence=1
– для періоду 2005-2013 – Стан запасів родовищ корисних копалин України. Інформаційна довідка ДНВП
«Геоінформ України». http://geoinf.kiev.ua/mineralno-syrovynna-baza-ukrayiny/stan-zapasiv-rodovyshch-korysnykhkopalyn-ukrayiny/
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ПрАТ
"Нафтогазвидобуван
ня"
0,6%

Компанії, що не
відповіли
9,7%

ТОВ "Куб-газ"
0,2%

ПАТ "ДАТ
"Чорноморнафтогаз"
2,4%

ПАТ
"Укргазвидобування"
21,0%

ПАТ "Укрнафта"
66,0%

(б)
Рисунок 3.7 – Структура видобування природного газу (а) та нафти з газовим конденсатом
(б) в 2013 році за результатами анкетування компаній

3.4

Дані щодо запасів основних вуглеводнів в Україні

Як вже було показано раніше, в 2013 році в Україні нараховувалось 410 родовищ нафти та
газу. Станом на 01.01.2014 року ці родовища можуть бути класифіковані за ступенем
промислового освоєння наступним чином19:
► Розробляється – 251 родовище
► Підготовані до промислової розробки – 30 родовищ
► В стані розвідки – 78 родовищ
► Законсервовані – 51 родовище
Найбільш забезпеченим серед нафтогазоносних регіонів України щодо балансових
( видобувних) запасів є Східний регіон, в якому зосереджено 802,36 млрд м³ таких запасів
природного газу (83% від загального обсягу балансових (видобувних) запасів нафти та
газового конденсату), 125 210 тис. т нафти та газового конденсату (66% від загального

19
Щорічник «Підсумки геологорозвідувальних робіт на нафту та газ в Україні” – Київ: Державна служба
геології та надр України, Державне науково-виробниче підприємство «Державний інформаційний
геологічний фонд України», 2014р. 17 іл., 34 табл. – 126 стор.
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обсягу балансових (видобувних) запасів нафти та газового конденсату). Детальний розподіл
балансових запасів за нафтогазоносними регіонами (Рисунок 3.9) та за компаніяминадрокористувачами (Рисунок 3.10) представлено нижче.

Розподіл початкових запасів природного
газу (вільного), млрд м³

Розподіл початкових запасів нафти на
газового конденсату, тис т
Прогнозні
запаси,
887880,
54%

Видобуто
від початку
розробки,
409670,
25%

Видобуто
від
початку
розробки;
1948,1;
27%

Прогнозні
запаси;
3586,5;
49%

Балансові
(видобувні
) запаси,
189280,
Перспекти
11%
вні запаси;
156570;
10%

Балансові
(видобувні
) запаси;
962,2;
13%

Перспекти
вні запаси,
757.5,
11%

Рисунок 3.8 – Розподіл початкових запасів природного газу, нафти та газового конденсату
в Україні та їх розподіл за категоріями станом на 01.01.2014 р.

Розподіл балансових (видобувних) запасів
природного газу по регіонах України,
млрд м³ Західний

Розподіл балансових (видобувних) запасів
нафти та газового конденсату по регіонах
України, тис т
Західний
регіон;
46040;
24%

регіон;
92,84;
10%

Східний
регіон;
802,36;
83%

Південний
регіон

в т.ч.
шельф,
47,68, 5%

в т.ч.
суша,
19,34, 2%

Східний
регіон;
125210;
66%

Південний
регіон

в т.ч.
шельф,
3660, 2%

в т.ч.
суша,
14370, 8%

Рисунок 3.9 – Розподіл балансових (видобувних) запасів вуглеводнів за нафтогазоносними
регіонами України станом на 01.01.2014 р.
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Розподіл балансових запасів нафти та
газового конденсату по компаніяхнадрокористувачах, тис т

Розподіл балансових запасів газу
природного по компаніяхнадрокористувачах, млрд м³

143 719

857,3

35 327
1 306

8 924

7,5

94,4

34,1

Рисунок 3.10 – Розподіл балансових (видобувних) запасів газу природного20, нафти та
газового конденсату за надрокористувачами України станом на 01.01.2014 р.

За рахунок проведення геологорозвідувальних робіт протягом 2013 року загальні показники
приросту балансових запасів вуглеводнів склали:
►

Приріст запасів газу природного (вільного):

11,976 млрд м³ (1,2% від загальних
балансових запасів станом на
01.01.2014 р.)

►

Приріст запасів нафти та газового конденсату:

1 844 тис. т (0,97% від загальних
балансових запасів станом на
01.01.2014 р.)

Головними джерелами приросту балансових запасів вуглеводнів є відкриття нових родовищ,
розробка нових покладів, розвідка та розширення контурів відомих покладів, уточнення
параметрів підрахунку запасів, а також розробка родовищ.
Детальну інформацію щодо підсумків основних геологорозвідувальних робіт у нафтогазовому
секторі в 2013 році наведено у розділі 3.5 нижче.

20

Включаючи газ природний вільний та газ розчинений
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3.5

Істотні роботи з розвідки, які проводились в 2013 році

Основні геологорозвідувальні роботи в 2013 році на території України проводились
безпосередньо компаніями нафтогазової галузі (НАК «Нафтогаз України», НАК «Надра
України» та приватними компаніями), а також силами Державної служби геології та надр
( Держгеонадра) України. Для проведення робіт щодо виявлення та підготовки структур до
глибокого буріння також залучалось Державне геофізичне підприємство «Укргеофізика».
Протягом 2013 року було відкрито п’ять нових родовищ у Східному нафтогазоносному
регіоні: Західно-Відрадненське газове родовище (ПАТ «Укргазвидобування»), СхідноРуновщинське газове родовище (НАК «Нафтогаз України»), нафтове родовище академіка
Шпака (НАК «Нафтогаз України»), Боханівське газоконденсатне родовище (ТОВ «Східний
геологічний союз») та Єлізаветівське газоконденсатне родовище (СП «Полтавська
газонафтова компанія»)21. Детальну інформацію щодо відкритих початкових запасів за
деякими з наведених родовищ наведено нижче (Таблиця 3.4).
Таблиця 3.4
Дані про початкові балансові запаси вуглеводнів родовищ, що були відкриті у 2013 році
Назва родовища

Категорія
відкритих
початкових
запасів

Величина відкритих початкових запасів
Нафта,
тис. т

Газовий
конденсат,
тис. т

Західно-Відрадненське
газове родовище

С₂, клас 121

-

-

Східно-Руновщинське
С₂, класи
газове родовище
122+222 / 122)
Нафтове
родовище
академіка Шпака

С₂, клас 122

Газ природний Газ
вільний, млн м³ розчинений,
млн м³
61

-

337 / 304
201

-

-

23

Крім того, протягом року було підготовано до глибокого буріння 33 нафтогазоперспективних
об’єкта загальною площею 381,06 км². У нафтогазоносних регіонах України було закінчено
будівництво 73 пошуково-розвідувальних і параметричних свердловин, більшість з яких
(57,5%) належить до структур НАК «Нафтогаз України». Деталізована інформація щодо
складу закінчених будівництвом свердловин (Рисунок 3.11) в 2009-2013 рр. представлені
далі.
21

Щорічник «Підсумки геологорозвідувальних робіт на нафту та газ в Україні” – Київ: Державна служба геології та
надр України, Державне науково-виробниче підприємство «Державний інформаційний геологічний фонд України»,
2014р.17 іл., 34 табл. – 126 стор.
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Загальна кількість закінчених будівництвом свердловин
в т.ч. пошукових свердловин
в т.ч. розвідувальних свердловин
в т.ч. параметричних свердловин

83

82

78

73

66

61
49
38

33

26

52

45
32
21

20
2

2009

1
2010

1
2011

1
2012

0
2013

Рисунок 3.11 – Кількість свердловин, закінчених будівництвом, в 2009-2013 рр. в розбивці
за видами (пошукові, розвідувальні, параметричні)
Загальні витрати на виконання робіт з геологічного вивчення нафтогазоносних ділянок надр у
2013 році склали 2681,58 млн грн, у тому числі 31,39 млн грн – безпосередньо з державного
бюджету (1,17% від загальних витрат). Решта коштів була витрачена компаніями
нафтогазової галузі (власні або інвестиційні кошти). Деталізація асигнувань на виконання
робіт з геологічного вивчення нафтогазоносних ділянок надр в 2013 році, а також історичні
дані щодо витрат протягом 2009-2013 рр. представлена нижче (Рисунок 3.12).
НАК "Нафтогаз України"

НАК "Надра України"

Держбюджет*

Всього по Україні

8 000

6,970.5

7 000
5,481.9

6 000

255.0

5 000
4 000

3,155.4

3 000

251.3

2 000

1,340.5

1 000

Комерційні організації

42.4
1,521.2

3,739.1

564.4
1,661.9

1,544.3

210.8

2,681.6

1,476.4
3,682.6

4,744.2

2,051.9

31.4
1,288.9
1,361.3

0
2009

2010

2011

2012

2013

Рисунок 3.12 – Витрати на геологорозвідувальні роботи у нафтогазовій галузі в Україні у
2009-2013 рр., млн грн
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3.6

Транспортування нафти та газу, видобутих на території України

Транспортування природного газу, видобутого на території України, здійснюється
магістральними газопроводами високого тиску ПАТ «Укртрансгаз», а також газопроводами
середнього та низького тиску регіональних газорозподільчих компаній (облгазів).
До магістральної газотранспортної системи України входять 38,55 тис. км газопроводів22, 72
магістральні компресорні станції, 1 455 газорозподільчі станції, 12 підземних сховищ газу
номінальною місткістю близько 31 млрд м³. Систему було спроектовано переважно для
здійснення транзиту природного газу, видобутого за межами України, до європейських
споживачів. Пропускна здатність газотранспортної системи на вході в Україну складає 287,7
млрд м³ на рік, на виході – 178,5 млрд м³.
Транзитний природний газ надходить до України через 22 магістральні газопроводи,
головними з яких є газопроводи «Союз», «Уренгой-Помари-Ужгород» та «Прогрес», та
передається через 15 вихідних магістралей. Маршрути магістральних газопроводів проходять
в тому числі через основні газові поклади нафтогазоносних областей України (Рисунок 3.13).
Впуск природного газу в магістральні газопроводи високого тиску проводиться після
компримування на дожимних компресорних станціях.

Основні
газові
родовища Східного
нафтогазоносного
регіону

Основні
газові
родовища
Західного
нафтогазоносного
регіону

Основні газові родовища Південного
нафтогазоносного регіону

Рисунок 3.13 – Схема розташування основних магістральних газопроводів ПАТ
«Укртрансгаз» відносно основних нафтогазоносних регіонів України

22

Інформація ПАТ «Укртрансгаз» станом на 2015 рік http://utg.ua/utg/gts/description.html
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Тарифи на транспортування природного газу встановлюються регулятором (в 2013 році –
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики) окремо для
кожного виду пов’язаної діяльності. Тарифи на транспорт станом на 30.12.2013 року23 для
кожного з видів такої діяльності становили (без урахування ПДВ):
► Загальний тариф на транспортування природного газу – 287,00 грн за 1000 м3
► Розрахунковий середній тариф на транспортування природного газу магістральними
трубопроводами для ПАТ «Укртрансгаз» – 93,90 грн за 1000 м3
► Розрахунковий середній тариф на транспортування природного газу магістральними
трубопроводами для ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» – у
розмірі 69,60 грн за 1000 м3
► Тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами – 193,10
грн за 1000 м3
► Середньозважений тариф на постачання природного газу – в розмірі 43,70 грн за
1000 м3
► Тарифи на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ПАТ
«Укртрансгаз» та ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз»
безпосередньо
до
обласних
газорозподільчих
підприємств
(облгазів)
–
3
диференційовано для кожного облгазу окремо (0,00 – 241,60 грн за 1000 м )
Інформація щодо обсягів транспортування та зберігання фізичних обсягів природного газу
ПАТ «Укртрансгаз» у 2013 році наведена нижче.
86,126

44,209

Обсяг транзиту природного газу

Обсяг транспортування
природного газу (споживачам)

11,228

12,329

Обсяг закачування природного
газу в ПСГ

Обсяг відбору природного газу з
ПСГ

Рисунок 3.14 – Інформація щодо обсягів транспортування та зберігання фізичних обсягів
природного газу у 2013 році млрд м3

23
Постанова НКРЕ №1799 від 30.12.2013 Про встановлення тарифів на транспортування та постачання
природного газу. http://www3.nerc.gov.ua/?id=9067
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Транспортування нафти, видобутої на території України, здійснюється автомобільним,
залізничним, морським та трубопровідним (магістральні нафтопроводи) видами транспорту.
Оператором української системи магістральних нафтопроводів є ПАТ «Укртранснафта».
Територіально магістральні нафтопроводи розташовані у південно-східному («Придніпровські
магістральні нафтопроводи»), північно-західному («Магістральні нафтопроводи «Дружба») та
південному («Південні магістральні нафтопроводи») регіонах України.
За допомогою магістральних нафтопроводів України відбувається транзит нафти, імпорт та
транспортування нафти власного видобування на українські НПЗ (Таблиця 3.5). Загалом за
рахунок системи магістральних нафтопроводів транспортується більш ніж 90% нафти
власного видобування. Схема розташування основних магістральних нафтопроводів відносно
нафтових покладів основних нафтогазоносних регіонів України показана нижче (Рисунок
3.15).
Система магістральних нафтопроводів України налічує більш ніж 4 700 км власне
нафтопроводів, 51 насосну станцію (яка в свою чергу налічує 176 насосних агрегатів
одиничної продуктивності до 12500 м³/рік з електроприводом загальної потужності понад
357,5 тис. кВт) та 11 резервуарних парків загальним об’ємом 1 083 тис. м³. Крім того, в
системі існують морський нафтовий термінал «Південний» (номінальна річна потужність –
14,5 млн т/рік) та нафтоперевалювальний комплекс в районі міста Одеса (порт «Південний»).
Пропускна спроможність системи нафтопроводів складає 114 млн т на рік (на вході) та 56,3
млн т на рік (на виході).

Основні
нафтові
родовища Східного
нафтогазоносного
регіону
Основні
нафтові
родовища
Західного
нафтогазоносного
регіону

Рисунок 3.15 – Схема розташування основних магістральних нафтопроводів ПАТ
«Укртранснафта» відносно основних нафтогазоносних регіонів України
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Основні маршрути транспортування нафти, валові величини обсягів нафтопродуктів, що
транспортуються, та тарифи на транспортування подані нижче (Таблиця 3.5).
Таблиця 3.5
Маршрути, обсяги та тарифи на транспортування магістральними нафтопроводами ПАТ
«Укртранснафта» нафти, видобутої на території України, у 2013 році
Маршрут транспортування нафти

Обсяг транспортування,
тис. т

Тарифи на
транспортування, грн/т

2011

2012

2013

2011

2012

2013

170,6

180,1

208,3

9,00

9,00

9,00

НПС «Гнідинці» – Кременчуцький НПЗ»

893,7

742,4

735,9

10,90

10,90

10,90

н/н «М.Павлівка» – Кременчуцький НПЗ

582,2

625,5

647,0

11,10

11,10

11,10

н/н «Орів» – НПК «Галичина» (ОрівДрогобич)

28,6

28,0

26,9

6,90

6,90

6,90

н/н «Борислав» –
(Борислав-Дрогобич)

79,8

84,5

89,3

5,20

5,20

5,20

158,7

253,4

269,0

25,00

25,00

25,00

«Нафтохімік

0,2

–

–

39,10

39,10

39,10

ЛВДС
«Глинсько-Розбишівська
Кременчуцький НПЗ»

НПК

–

«Галичина»

НПС «Долина» – НПК «Галичина»
н/н
«Орів»
Прикарпаття»

–

НПК

н/н «Борислав»
Прикарпаття»

–

НПК

«Нафтохімік

2,2

–

–

37,40

37,40

37,40

НПС «Долина»
Прикарпаття»

–

НПК

«Нафтохімік

108,5

12,8

–

7,20

7,20

7,20

2024,5

1926,7

1976,5

–

–

–

ВСЬОГО

3.7

Моніторинг ділянок надр, на які надані спеціальні дозволи

Інформація щодо поточного розподілу спеціалізованих дозволів між компаніями нафтогазової
галузі, доступна в онлайн-режимі у вигляді Інтерактивної карти ділянок надр, на які надані
спецдозволи на користування надрами24. На карті, розробленій ДНВП «Геоінформ України»,
графічно розміщено актуальні дані щодо площ, на які надані спеціальні дозволи. Крім того,
може бути отримана наступна інформація щодо кожної з площ:

24
Ділянки надр, на які надані спеціальні дозволи. Інтерактивна карта ДНВП «Геоінформ України».
http://geoinf.kiev.ua/wp/interaktyvni-karty-spetsdozvoliv.htm
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► Реєстраційний номер спеціалізованого дозволу
► Вид користування (геологічне вивчення, видобування тощо)
► Корисна( і) копалина( и), на які видано спеціалізований дозвіл (нафта, газ природний,
газовий конденсат тощо)
► Галузь застосування корисних копалин
► Дата видачі та кінець дії спецдозволу
► Організація-власник спецдозволу

(а)

(б)

Рисунок 3.16 – Зовнішній вигляд інтерактивної карти ділянок надр ДНВП «Геоінформ
України» (а) та контекстуальна інформація щодо окремо взятої ділянки надр (б)
Крім того, ДНВП «Геоінформ» розроблено спеціалізовану базу даних спецдозволів25, в якій
доступна розгорнута інформація щодо географічного розташування площі, типу джерела
фінансування робіт, особливих умов, відомостей про власника та іншої інформації, яка
міститься у спецдозволі.

25

База даних спецдозволів, розроблена ДНВП «Геоінформ України». http://geoinf.kiev.ua/specdozvoli/
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(а)

(б)

Рисунок 3.17 – Зовнішній вигляд форми запиту даних про спецдозволи (а) та окремого
спецдозволу (б)

3.8

Роль нафтогазової галузі в економіці України

У 2013 році українська економіка пережила сповільнення темпів зростання реального ВВП,
що залишився незмінним порівняно з попереднім роком. Незважаючи на відносно успішні
2010-2011 рр., коли ВВП зростав в середньому на 4,7% на рік, економіка України не змогла
повністю подолати наслідки економічного спаду 2008-2009 рр. Основною причиною
відсутності росту ВВП у 2013 році було значне зниження промислового виробництва, що
компенсувалося високою урожайністю у сільському господарстві. За результатами 2013
року, обсяг промислового виробництва знизився на 9,3%, в той час як ріст сільського
господарства склав 13,8%.
Українська економіка є глибоко інтегрованою в світову економіку – експорт та імпорт товарів і
послуг становлять більше 40% ВВП країни, що робить її чутливою до коливань на відповідних
світових ринках. Значна частина українського експорту в 2013 році складалася з чорних
металів (18,7%26), в той час як основною частиною імпорту було мінеральне паливо (25,1%27).
Починаючи з 2006 р. економіка України характеризується постійним дефіцитом торгового
балансу та поточного рахунку, зокрема в 2013 році імпорт перевищив експорт на 8,1 млрд
дол., або на 4,5% ВВП.

26

Дані Державної служби статистики України, статистичний збірник «Зовнішня торгівля України», 2014 р.
https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2015/zb/06/zb_zt_pdf.zip
27
Там же

стор. 39 з 142

Звіт ІПВГ України за 2013 р.

Таблиця 3.6
Основні макроекономічні показники України в 2008-2013 рр.28
Показник

Одиниця
виміру

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ВВП у фактичних цінах29

млрд грн

948,1

913,3

Реальний ВВП30

%, зміна

2,3

-14,8

4,1

5,2

0,3

0,0

Торгівельний баланс31

млрд дол.

-13,3

-1,3

-3,0

-6,7

-9,0

-8,1

Торгівельний баланс

% від ВВП

-7,4

-1,1

-2,2

-4,1

-5,1

-4,5

Курс обміну,
середньорічний32

грн/дол.

5,3

7,8

7,9

8,0

8,0

8,0

Зміна ІСЦ (до
попереднього року)33

%, зміна

25,2

15,9

9,4

8,0

0,6

-0,3

Фіскальний баланс34

% від ВВП

-1,5

-4,1

-6,0

-1,8

-3,6

-4,4

Рівень безробіття (за
методологією МОП)35

%

6,4

8,8

8,1

7,9

7,5

7,2

1 082,6 1 302,1 1 411,2 1 454,9

Роль і значення галузі добування сирої нафти та природного газу (без транспортування нафти
та газу) для економіки України є незначними з точки зору внеску в ВВП. Згідно даних
Державної служби статистики України, прямий внесок галузі добування сирої нафти та
природного газу (без транспортування нафти та газу) в ВВП становив 20,0 млрд грн, або
близько 1,3%36 ВВП України. Вартість виробленої продукції галузі добування сирої нафти та

28
Усі цифри включають тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини
зони проведення антитерористичної операції
29
Дані Державної служби статистики України, Валовий внутрішній продукт (у фактичних цінах)
https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2003/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/arh_vvp_kv.html
30
Дані Державної служби статистики України, Зміна обсягу валового внутрішнього продукту (у постійних цінах
2007 р.)
https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2004/vvp/ind_vvp/ind_vvp_u/arh_indvvp.html
31
Дані Державної служби статистики України, статистичний збірник «Зовнішня торгівля України», 2014 р.
https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2015/zb/06/zb_zt_pdf.zip
32
Дані Національного банку України, Офіційний курс гривні до іноземних валют (середній за період)
http://www.bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls
33
Дані Державної служби статистики України, Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2002-2014
https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2008/ct/cn_rik/icsR/iscR_u/isc_tp_rik_u_.htm
34
Дані Національного банку України, Зведений та державний бюджет, http://www.bank.gov.ua/files/BUD_u.xls
35
Дані Державної служби статистики України, Основні показники ринку праці (річні дані)
https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2007/rp/ean/ean_u/osp_rik_07u.htm
36
Дані Державної служби статистики України, статистичний збірник «Таблиця «витрати-випуск» України в
основних цінах» за 2013 рік Державної служби статистики України
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2015/zb/05/zb_tvv_13pdf.zip
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природного газу (без транспортування нафти та газу) в 2013 р. становила 26,537 млрд грн,
або близько 0,8%38 випуску товарів і послуг в Україні (Рисунок 3.18).
Нафтогазова галузь робить багато закупівель товарів, послуг та робіт, з яких певна частина
закуповується у вітчизняних виробників. Завдяки цьому галузь робить додатковий (непрямий)
внесок в економіку країни. В рамках підготовки Звіту ІПВГ не визначалось завдання оцінити
цей непрямий внесок, тому що це є окремим великим обсягом робіт. У зв’язку з цим
неможливо достовірно вказати, наскільки великий внесок до економіки країни робиться
завдяки місцевим закупівлям компаніями галузі. Але базуючись на досвіді Незалежного
Адміністратора з виконання подібних проектів, можна припустити, що такий непрямий внесок
значно більший, ніж вказаний вище прямий. Як приклад можна навести подібну оцінку, яку
було виконано для нафтогазової галузі Республіки Казахстан за 2012-2013 роки.
Галузева структура випуску товарів
і послуг в Україні в 2013 р.

Галузева структура ВВП України в
2013 р.

26,8%
12,0%
4,6%

3,3%

3,8%

0,8%

4,6%
83,4%

1,3%

68,6%
Інші галузі економіки

Промисловість
(крім добувної)

Інші галузі економіки

Добувна промисловість
(крім нафти і газу)

Добування сирої нафти та
природного газу

Добувна промисловість
(крім нафти і газу)

Промисловість
(крім добувної)
Добування сирої нафти та
природного газу

Рисунок 3.18 – Прямий внесок нафтогазової галузі у випуск товарів та послуг і у ВВП
України в 2013 р.
Так, в «Огляді соціальної відповідальності нафтогазової галузі Республіки Казахстан за 20122013 рр.»39 наведено цифри непрямого та опосередкованого внесків нафтогазової галузі в
економіку країни, які формуються завдяки місцевим закупівлям та споживчим витратам
працівників компаній нафтогазової галузі Казахстану. Зокрема, було вказано, що непрямий та
опосередкований внески галузі до ВВП країни за 2012-2013 рр. склав 4 916,6 млрд тенге у

37

Дані Державної служби статистики України, статистичний збірник «Таблиця «витрати-випуск» України в
основних цінах» за 2013 рік Державної служби статистики України
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2015/zb/05/zb_tvv_13pdf.zip
Дана сума не включає вартість послуг з транспортування нафти та газу, торгову та транспортну націнку, а також
будь-які податки на продукти.
38
Там же
39
http://kazenergy.com/ru/2012-06-20-08-42-46/13492--2012-2013-.html
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порівнянні з прямим внеском в розмірі 6 066,8 млрд тенге. Це приблизно 32,3 млрд дол. США
та 39,3 млрд дол. США відповідно (за середнім курсом 152,14 тенге за долар США у 2013
році). Внесок галузі у зайнятість населення, у свою чергу, склав 458 120 та 128 909 осіб
(прямий та непрямий і опосередкований, відповідно).
Сукупний випуск товарів і послуг в
Україні

Промисловість
8,0%

22,5%
45,1%
54,9%

76,2%

23,8%

15,8%

22,6%
Проміжне споживання
Податки і прибуток
Оплата праці найманих працівників

Проміжне споживання
Податки і прибуток
Оплата праці найманих працівників

Добувна промисловість
(крім нафти та газу)

Добування сирої нафти та
природного газу
13,2%

51,8%

60,3%

24,6%

48,2%

75,4%

15,1%

34,9%
Проміжне споживання
Податки і прибуток
Оплата праці найманих працівників

Проміжне споживання
Податки і прибуток
Оплата праці найманих працівників

Рисунок 3.19 – Вартісна структура випуску товарів та послуг в 2013 р.
Для галузі добування сирої нафти та природного газу (без транспортування нафти та газу)
України характерна дуже висока частка (приблизно 74,5%40) доданої вартості в структурі
вартості випуску продукції (Рисунок 3.19). Для порівняння аналогічний показник для всієї

40

Дані Державної служби статистики України, статистичний збірник «Таблиця «витрати-випуск» України в
основних цінах» за 2013 рік Державної служби статистики України
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2015/zb/05/zb_tvv_13pdf.zip
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економіки України становить 45,1%41 та, в промисловості – лише 23,8%42, в добувній
промисловості (крім нафти та газу) – 48,2%43 . Крім того, варто відзначити, що частка податків
та прибутку в структурі вартості кінцевої продукції становить 60,3%44, що майже в 3 рази
перевищує середній показник для економіки України (22,5%45), в 7,5 разів перевищує
середній показник у промисловості (8,0%46) і в 4,6 разів перевищує показник у добувній
промисловості України (13,2%47).
Таблиця 3.7

Окремі економічні показники нафтогазової галузі в 2013 р.
Показник

Одиниця виміру

Значення показника в 2013 р.

Сумарні податкові доходи держави
від компаній нафтогазової галузі

млн грн

26 837,048

у % до сумарних доходів
Зведеного бюджету

6,0649

млн грн

25,369,050

у % до сумарних доходів
Зведеного бюджету

5,7351

млрд грн

-

у % до сумарного експорту

-

( згідно даних від ДФС щодо 120
компаній)
Сумарні податкові доходи держави
від компаній нафтогазової галузі
(згідно даних від 38 компаній)
Експорт нафти та газу

тис. осіб
Чисельність найнятих працівників у
галузі добування сирої нафти та у % до найманих працівників
природного газу
підприємств в Україні

41

55,652
0,4853

Там же
Там же
43
Там же
44
Там же
45
Там же
46
Там же
47
Там же
48
В дану суму входить сплата ПДВ НАК «Нафтогаз України» у розмірі 7 742,4 млн грн., яка в основному не
відноситься на пряму до видобутку нафти і газу на території України.
49
Розраховано на основі даних щодо податкових платежів, отриманих від ДФС, а також інформації про виконання
Зведеного бюджету Міністерства фінансів України
50
В дану суму входить сплата ПДВ НАК «Нафтогаз України» у розмірі 7 742,4 млн грн., яка в основному не
відноситься на пряму до видобутку нафти і газу на території України.
51
Розраховано на основі даних щодо податкових платежів, отриманих від нафтогазових компаній, а також
інформації про виконання Зведеного бюджету Міністерства фінансів України
52
Дані Державної служби статистики України
53
Розраховано на основі даних Державної служби статистики України
42

стор. 43 з 142

Звіт ІПВГ України за 2013 р.

Сума платежів, які здійснили усі компанії нафтогазової галузі (всього 120 компаній, в т.ч.
компанії, які займаються транспортування нафти та газу) в 2013 р., становила за даними
ДФС, 26 837,0 млн грн, а за даними 38 компаній, які надали інформацію для цього Звіту, –
25 369,0 млн грн, що складало відповідно 6,06% та 5,73% доходів Зведеного бюджету України
в 2013 р. При цьому, в галузі добування сирої нафти та природного газу в Україні в 2013 р.
було зайнято 55,6 тис. осіб, що становить приблизно 0,48% найнятих працівників в економіці
України (Таблиця 3.7).

3.9

Розподіл доходів держави від компаній нафтогазової галузі

Основна частина платежів, які здійснюють компанії нафтогазової галузі на користь держави,
спрямовуються у бюджети різного рівня (державний або місцеві). Винятком є Єдиний
соціальний внесок, який спрямовується в Пенсійний фонд і використовується для
фінансування витрат, пов’язаних з пенсійним та соціальним забезпеченням. Детальна
інформація щодо спрямування податків та зборів до Державного або місцевих бюджетів
наведена у Таблиця 4.1.
Надходження Державного бюджету від плати за користування надрами за видобування газу і
газового конденсату, рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами
природного газу територією України та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу
на природний газ для споживачів усіх форм власності у 2013 році повинні використовуватись
для перерахування субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг і
субсидій населенню (зокрема, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати тощо)54.
Лише невелика частина (менше 1%) платежів (в основному плата за надання певних
адміністративних послуг), що увійшли в сферу охоплення Звіту ІПВГ за 2013 р.,
використовувалась для фінансування діяльності державних підприємств, що надають
відповідні адміністративні послуги. Оскільки не вдалось отримати повні відповіді від усіх
компаній нафтогазової галузі, неможливо точно оцінити абсолютне значення таких платежів.
Проте, наявна інформація (як отримана від компаній галузі, так і за результатами
проведеного аналізу бюджетного та фіскального законодавства України) все ж дозволяє
говорити, що частка платежів державним підприємствам, яка не потрапляє в Зведений
бюджет, в 2013 р. була незначною та не перевищувала 1% сумарних надходжень від компаній
нафтогазової галузі.

54
Постанова КМУ №20 від 20.01.2005 «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій»
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Рисунок 3.20 – Видатки Зведеного бюджету України в 2013 році за функціональною
класифікацією
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Рисунок 3.21 – Видатки Зведеного бюджету України в 2013 році за економічною
класифікацією
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Податки та інші платежі, які спрямовуються в державний або місцеві бюджети, можуть
використовуватися для фінансування будь-яких бюджетних статей, тому простежити їхнє
цільове використання не є можливим. Таким чином, можна лише припустити, що доходи
держави від компаній нафтогазової галузі використовуються в такій самій пропорції, як і в
середньому в країні. Якщо зробити таке припущення, виходячи зі структури видатків
Зведеного бюджету України в 2013 році, тоді понад 50% доходів від компаній нафтогазової
галузі використовувалися на соціальне забезпечення (29%) та освіту (21%) з функціональної
точки зору (Рисунок 3.20), або на оплату праці (33%) та державні закупівлі товарів та послуг
(20%) з економічної точки зору (Рисунок 3.21).
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4. НОРМАТИВНЕ
ТА
ФІСКАЛЬНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ
НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В 2013 Р.
4.1 Огляд законодавства,
нафтогазовій галузі

що

регулює

питання

видобування

у

Відповідно до статті 13 Конституції України надра та природні ресурси, які знаходяться в
межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської)
економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського
народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого
самоврядування в межах, визначених Конституцією.
Система українського законодавства, що регулює видобування нафти та газу, є досить
складною. Окремі питання можуть регулюватися кількома нормативними актами, які не
завжди узгоджуються один з одним. Окрім законів, відносини в галузі регулюються значною
кількістю підзаконних нормативно-правових актів. Тексти законів і підзаконних актів можна
знайти на сайті Верховної Ради України за посиланням http://rada.gov.ua/.

4.1.1. Кодекс України про надра
Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року N 132/94-ВР є основним нормативним
актом, що регулює питання раціонального використання та охорони надр. Кодексом
визначається правовий статус надр, види корисних копалин, компетенція органів державної
влади та органів місцевого самоврядування у сфері регулювання гірничих відносин (тобто
відносин, пов’язаних з раціональним використанням та охороною надр), встановлюються
правила надання надр у користування та власне умови користування ними.
Для користування надрами необхідно отримати спеціальний дозвіл на користування надрами.
При цьому Кодекс України про надра прямо забороняє власнику дозволу у будь-якій формі
відчужувати права, надані таким спеціальним дозволом, в тому числі шляхом передачі до
статутного капіталу юридичних осіб чи як вклад у спільну діяльність55. Більше інформації про
порядок видачі спеціальних дозволів на користування надрами наведено у розділі 4.5 Звіту
ІПВГ.
Для промислової розробки родовищ корисних копалин надрокористувачеві також необхідно
одержати гірничий відвід. Гірничі відводи для розробки родовищ нафти та газу надаються
Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України56, а документ, що

55

Частина 6 статті 16 Кодексу України про надра.
Постанова Кабінету Міністрів України № 59 від 27 січня 1995 року «Про затвердження Положення про порядок
надання гірничих відводів».
56
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засвідчує право на користування надрами, називається актом про надання гірничого відводу.
Геологічне вивчення надр не потребує отримання гірничого відводу.
Кодексом також визначаються права та обов'язки користувачів надр. До основних прав
належать виконання на наданій ділянці надр геологічного вивчення, комплексної розробки
родовищ корисних копалин та інших робіт, а також розпорядження видобутими корисними
копалинами. Основними обов’язками користувачів надр є цільове використання надр,
забезпечення повноти геологічного вивчення, раціонального, комплексного використання та
охорони надр, забезпечення безпеки людей, майна та навколишнього природного
середовища.
Крім цього, Кодекс містить положення, що регулюють низку інших питань, зокрема питання
геологічного вивчення надр, державного обліку родовищ корисних копалин, проектування та
будівництва гірничодобувних об’єктів, охорони надр тощо.

4.1.2. Закон України «Про нафту і газ»
Основним законом, який регулює відносини щодо користування нафтогазоносними надрами,
видобування, транспортування, зберігання та використання нафти, газу та продуктів їх
переробки, є Закон України «Про нафту і газ».
Порядок користування нафтогазоносними надрами на відповідній ділянці нафтогазоносних
надр визначається угодою про умови користування нафтогазоносними надрами, яка є
додатком до спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами. За загальним
правилом, нафта та газ, видобуті користувачем нафтогазоносних надр, належать користувачу
нафтогазоносними надрами.
Як і Кодекс України про надра, Закон України «Про нафту і газ» прямо забороняє власнику
спеціального дозволу у будь-якій формі відчужувати права, надані спеціальним дозволом, в
тому числі шляхом передачі до статутного капіталу юридичних осіб чи як вклад у спільну
діяльність 57.
При цьому Закон встановлює, що якщо діяльність, пов'язана з користуванням
нафтогазоносними надрами, здійснюється на умовах договору про спільну інвестиційну
діяльність, спільне виробництво, виробничу кооперацію, то один із учасників цього договору
зобов'язаний мати спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами58.
Для компаній та учасників договорів про спільну діяльність, в яких держава прямо або
опосередковано володіє 50 відсотками та більше, встановлені особливі правила щодо
продажу видобутої ними продукції:

57
58

Ч.2 ст.14 Закону про нафту та газ.
Ст. 49 Закону про нафту та газ.
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► Нафта сира, газовий конденсат власного видобування та скраплений газ повинні
щомісячно продаватися винятково на біржових аукціонах, порядок проведення яких
визначається Кабінетом Міністрів України, причому стартова ціна на таких аукціонах
для нафти та газового конденсату визначається на підставі митної вартості нафти.
► Природний газ повинен щомісячно продаватися у повному обсязі Національній
акціонерній компанії «Нафтогаз України», яка є уповноваженим суб’єктом з
формування ресурсу природного газу для населення та споживачів України, за цінами,
які для кожної відповідної компанії щороку встановлюються НКРЕ, згідно із
затвердженим нею ж порядком формування цін.59
Геологічна інформація підлягає обов'язковій реєстрації та обліку в Державному
інформаційному геологічному фонді. Склад і обсяг інформації, яка підлягає обов'язковій
передачі до цього фонду, порядок її обліку та користування визначаються Державною
службою геології та надр України.
Геологічна інформація, одержана за рахунок коштів Державного бюджету України, є
державною власністю. Порядок та умови надання геологічної інформації у користування
різним категоріям користувачів надр та її продажу визначається Положенням про порядок
розпорядження геологічною інформацією60.
Розмір плати за право користування геологічною інформацією визначає ДГП
«Геолекспертиза»61 згідно з Методикою визначення вартості геологічної інформації,
отриманої за рахунок коштів державного бюджету62. Геологічна інформація, одержана за
власні кошти користувача нафтогазоносними надрами, є його власністю, а її реалізація
здійснюється за погодженням з Державною службою геології та надр України.
Після закінчення строку дії спеціального дозволу на користування надрами державне майно,
що було надане у користування власнику дозволу, повертається державі, а майно (споруди,
обладнання), створене власником дозволу в процесі видобування, залишається його
власністю.
Державний контроль за дотриманням правил і нормативів користування нафтогазоносними
надрами здійснюють Держгеонадра та органи місцевого самоврядування. Державний нагляд
за веденням робіт з геологічного вивчення нафтогазоносних надр та їх використання здійснює
Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України згідно з Положенням про
порядок здійснення державного гірничого нагляду, затвердженим Постановою Кабінету
Міністрів України № 134 від 21 лютого 1995 року.
59

Ст. 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" від 8 липня 2010 року N 2467-VI.
Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією, затверджене Постановою Кабінету Міністрів
України від 13 червня 1995 року № 423.
61
Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів «Геолекспертиза».
62
Постанова Кабінету Міністрів України № 1075 від 10 грудня 2008 року «Про затвердження Методики
визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету».
60
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Також Закон «Про нафту і газ» регулює і низку інших питань, серед яких питання введення
родовищ нафти та газу у промислову розробку, питання основних вимог до промислової
розробки, охорони довкілля, особливих умов праці, відповідальності за порушення у
нафтогазовій галузі.

4.1.3. Інші нормативні акти
Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 року N 1127-XIV регламентує правові та
організаційні засади проведення гірничих робіт та забезпечення протиаварійного захисту під
час їх здійснення.
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991
року N 1264-XII містить основні вимоги щодо охорони природних ресурсів, у тому числі й під
час видобування нафти та газу. Законом визначаються повноваження органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, а також порядок контролю та нагляду у сфері
охорони навколишнього природного середовища.
Також законом визначені загальні екологічні вимоги, яких необхідно дотримуватися під час
використання природних ресурсів (раціональне та економне використання природних
ресурсів, здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню
природних ресурсів, здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних
прав інших осіб та інші вимоги), та заходи щодо забезпечення екологічної безпеки під час
здійснення різних видів діяльності.
Законом України «Про трубопровідний транспорт» від 15 травня 1996 року N 192/96-ВР
регулюються засади діяльності трубопровідного транспорту, зокрема, що стосується сфери
видобування нафти та газу – питання промислових трубопроводів (приєднаних мереж), тобто
немагістральних трубопроводів в межах виробництв, а також нафтобазових та
внутрішньопромислових нафто- і газопроводів. Серед іншого, дія Закону поширюється на
відносини в галузі трубопровідного транспорту, призначеного для транспортування
вуглеводнів та інших продуктів і речовин з місць їх знаходження, видобування (від промислів),
виготовлення або зберігання до місць їх переробки чи споживання, перевантаження та
подальшого транспортування.
Закон України «Про угоди про розподіл продукції» регулює питання проведення конкурсу на
укладення УРП, укладення таких угод та їх виконання.
Надання земельних ділянок у користування для видобування нафти та газу здійснюється у
порядку, встановленому земельним законодавством України, основним актом якого є
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року N 2768-III та Закон України «Про оренду
землі» від 6 жовтня 1998 року N 161-XIV. Проведення геологорозвідувальних робіт потребує
наявності угоди з власником землі або погодження з землекористувачем.
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Ділянки, на які надаються спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами,
обмежуються відповідною площею та глибиною. Розміри та межі ділянок, що надаються у
користування, встановлюються Державною службою геології та надр України. При цьому
максимальна площа ділянок, які надаються для геологічного вивчення нафтогазоносних надр,
не може перевищувати 500 квадратних кілометрів, а для ділянок Чорного моря – 1000
квадратних кілометрів.
Водний кодекс України від 6 червня 1995 року N 213/95-ВР регулює питання, пов’язані з
використанням водних ресурсів у ході видобування нафти та газу. Зокрема, цим Кодексом
встановлена необхідність одержання дозволу на спеціальне водокористування, яким є забір
води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та
скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання
забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.
Низка питань у сфері видобування нафти та газу регулюється численними підзаконними
нормативно-правовими актами.
Основні засади функціонування ринку природного газу визначаються Законом України «Про
засади функціонування ринку природного газу» від 8 липня 2010 року N 2467-VI.

4.1.4. Реформування нафтогазової галузі у 2013 році
Основні напрями реформування нафтогазової галузі в 2013 році були визначені
Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на
2010 - 2014 роки63, затвердженим 12 березня 2013 року Президентом України. Серед
основних заходів, здійснених на виконання зазначеного Національного плану дій у
нафтогазовій сфері, можна виокремити такі:
► Початок реформування Публічного акціонерного товариства «Національна
акціонерна компанія «Нафтогаз України». У 2013 році розпочато розроблення
програми реформування НАК «Нафтогаз України», спрямованої на виконання
зобов’язань України за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства.
Зобов’язання України за цим Договором передбачали забезпечення дотримання вимог
актів законодавства Європейського Союзу щодо регулювання нафтогазового ринку, у
тому числі вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу
2003/55/EC стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу та
відокремлення видів діяльності нафтогазових компаній: транспортування, розподілу та
зберігання природного газу від його видобування та постачання. У рамках проекту

63
Указ Президента України «Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних
реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»
№ 128/2013 від 12 березня 2013 року.
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щодо реформування НАК «Нафтогаз України» також було розроблено декілька
проектів законодавчих актів
► Оновлення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року. Енергетична
стратегія – це комплексний програмний документ, який визначає напрями розвитку
галузей енергетики України відповідно до цілей і завдань паливно-енергетичного
комплексу на певний період. Кабінет Міністрів України 24 липня 2013 року прийняв
оновлену Енергетичну стратегію України на період до 2030 року64. Оновлена
Енергетична стратегія визначила пріоритетні напрямки розвитку нафтогазової галузі.
Наприклад, ключовими завданнями держави у секторі видобування вуглеводнів стали
( і) створення прозорих і стабільних умов розвідки й видобування вуглеводнів,
( іі) стимулювання видобування нетрадиційних вуглеводнів і видобування у складних
умовах та (ііі) забезпечення екологічної безпеки видобування. В Енергетичній стратегії
також визначено конкретний план дій для виконання кожного з поставлених завдань.
Наприклад, для реалізації завдання щодо створення прозорих і стабільних умов
розвідки й видобування вуглеводнів необхідно забезпечити належне виконання
державного Робочого плану реалізації ЕІТІ, розробити й постійно оновлювати
довгострокову програму освоєння природних ресурсів України, знизити ризики
використання родовищ, спростити процес видачі ліцензій (спеціальних дозволів на
геологічну розвідку та видобування корисних копалин) та укладення УРП тощо65
► Нормотворча діяльність НКРЕ. НКРЕ прийняла низку нормативно-правових актів щодо
регулювання відносин у нафтогазовому секторі, наприклад постанову «Про
підвищення якості обслуговування споживачів природного газу» № 709 від 20 червня
2013 року, спрямовану на забезпечення захисту прав споживачів газу та підвищення
якості надання послуг з газопостачання
Варто зауважити, що значна частина завдань Національного плану дій на 2013 рік щодо
впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки не була виконана66. На
неналежний рівень реформування нафтогазової галузі України у 2013 році також звертали
увагу під час моніторингу виконання зобов'язань України в рамках Енергетичного
Співтовариства67.

64
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030
року» № 1071-р від 24 липня 2013 року. Попередня редакція Енергетичної стратегії України на період до 2030
року була затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України № 145-р від 15 березня 2006 року.
65
Підпункт 6.9.2 пункту 6.9 розділу 6 Енергетичної стратегії України на період до 2030 року.
66
Йдеться, зокрема, про виконання завдань, поставлених в рамках таких напрямів реформування нафтогазової
галузі, як удосконалення регуляторної бази та спрощення дозвільної системи в рамках традиційної системи
видобування вуглеводнів та створення сприятливих умов для видобування вуглеводнів на низькопродуктивних
родовищах, родовищах зі складними умовами розробки та тих, що залягають у нетрадиційних колекторах (пункти
140-141 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014
роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»).
67
Energy Community Secretariat Annual Implementation Report (1 September 2013), pp. 122-127.
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4.2 Функції та повноваження органів державної влади
Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики у нафтогазовій галузі
та здійснює законодавче регулювання відносин у ній, приймаючи закони.
Президент України бере учать у законодавчому процесі (має право законодавчої ініціативи,
право вето), а також бере участь в утворенні, ліквідації та реорганізації міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади.
Кабінет Міністрів України реалізує державну політику в нафтогазовій галузі та здійснює
управління нею. На виконання законів Кабінет Міністрів України приймає постанови, в яких
деталізує правила, процедури та вимоги. Також КМУ координує роботу міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади. КМУ відповідальний перед Президентом України,
підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України.
Основні функції центральних органів виконавчої влади України у сфері видобування нафти та
газу розподілені таким чином:
► Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) здійснює державний облік
родовищ, запасів і проявів корисних копалин, а також видає спеціальні дозволи на
користування надрами
► Міністерство екології та природних ресурсів України забезпечує нормативно-правове
регулювання низки питань, зокрема щодо обліку робіт з геологічного вивчення надр,
обліку обсягу погашених і видобутих корисних копалин та їх втрат, обліку нафтових і
газових свердловин;
► Міністерство енергетики та вугільної промисловості України приймає рішення щодо
введення родовищ нафти та газу в розробку, здійснює моніторинг нафтогазового
ринку, затверджує технологічні проектні документи на розробку родовищ нафти і газу
► Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України
( Держгірпромнагляд) здійснює функцію державного гірничого нагляду та надання
гірничих відводів
► Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
( НКРЕ), займається формуванням та забезпеченням реалізації цінової і тарифної
політики на ринку нафти та газу (зокрема – встановленням цін на товарний природний
газ власного видобування)
► Міністерство доходів і зборів України здійснює збір, облік, контроль за сплатою
податків, зборів, митних платежів (зокрема – плати за користування надрами для
видобування корисних копалин)
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування також мають низку
повноважень у сфері видобування нафти та газу.
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Більш детальну інформацію щодо повноважень органів державної влади та органів місцевого
самоврядування у сфері видобування нафти та газу наведено в Додатку 5 до цього Звіту
ІПВГ.

4.3 Фіскальний режим видобувної галузі
4.3.1. Загальний огляд законодавства та повноважень державних органів у сфері
оподаткування
Оподаткування видобувних компаній нафтогазової галузі здійснюється у загальному порядку
відповідно до таких основних нормативно-правових актів:
► Податковий кодекс України №2755-VI від 2 грудня 2010 р. визначає перелік податків
та зборів та порядок їх адміністрування, права та обов’язки платників податків,
компетенцію та повноваження контролюючих органів, а також відповідальність за
порушення податкового законодавства
► Митний кодекс України №4495-VI від 13.03.2012 визначає порядок справляння
митних платежів під час переміщення товарів через митний кордон України
► Закон України «Про Митний тариф України» № 2371-ІІІ від 5.04.2001 встановлює
ставки ввізного мита для товарів, що ввозяться на митну територію України
► Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» № 2464-VI від 08 липня 2010 р. регулює порядок збору та
обліку ЄСВ
► Бюджетний кодекс України №2456-VI від 8 липня 2010 р. встановлює порядок
затвердження та виконання бюджетів, зокрема, порядок розподілу податків між
державним і місцевими бюджетами
Окремі питання оподаткування також врегульовані на рівні підзаконних нормативно-правових
актів КМУ, Міністерства фінансів України та Міністерства доходів і зборів України. Всі
нормативні акти доступні на сайті Верховної Ради України за посиланням http://rada.gov.ua/.
У 2013 р. адміністрування та контроль за справлянням податків, зборів, митних платежів та
ЄСВ здійснювало Міністерство доходів і зборів України. До 18 березня 2013 р.
адміністрування та контроль за сплатою ЄСВ також здійснював Пенсійний фонд України.

4.3.2. Загальний огляд оподаткування компаній видобувної діяльності
У 2013 р. основними податками для видобувної галузі були податок на прибуток підприємств
та плата за користування надрами. Крім того, компанії нафтогазового сектору зобов’язані
сплачувати й інші податки та загальнообов’язкові платежі, що не є особливими саме для цієї
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галузі. Компанії, що експлуатують об’єкти магістральних трубопроводів та надають
( організовують) послуги з транспортування вантажів такими трубопроводами, також
сплачують рентну плату за транспортування.
Таблиця 4.1
Цільове спрямування основних видів податків для компаній видобувної діяльності
Назва податку

Куди зараховується

Податок на прибуток підприємств

Державний бюджет68

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин

Державний бюджет

Плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних із видобуванням Місцеві бюджети
корисних копалин
Рентна плата за транспортування

Державний бюджет

Збір у вигляді цільової надбавки до чинного тарифу на природний газ Державний бюджет
для споживачів усіх форм власності
ПДВ

Державний бюджет

Акцизний податок

Державний бюджет

Імпортне мито

Державний бюджет

Експортне мито

Державний бюджет

Екологічний податок

53% Державний бюджет /
47% Місцеві бюджети

Плата за землю

Місцеві бюджети

Збір за спеціальне використання води

50% Державний бюджет/
50% Місцеві бюджети69

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

50% Державний бюджет/
50% Місцеві бюджети70

Плата за використання інших природних ресурсів

Місцеві бюджети

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

Місцеві бюджети

ПДФО

Місцеві бюджети71

ЄСВ

Пенсійний фонд України

68

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності належить до доходів місцевих
бюджетів.
69
Збір за спеціальне використання водних ресурсів місцевого значення повністю належить до доходів місцевих
бюджетів.
70
За рубку головного користування. Решта збору належить до доходів місцевих бюджетів.
71
50% ПДФО, перерахованого до бюджету в м. Київ, належать до доходів державного бюджету.
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ДСД та УРП підлягають взяттю на окремий податковий облік як платники податків. Учасник
ДСД або УРП, відповідальний за обчислення і сплату податків до бюджету під час виконання
такого договору, повинен бути додатково взятий на облік як платник податків та вести облік
діяльності за ДСД чи УРП окремо від іншої господарської діяльності суб’єкта господарювання,
що є стороною договору простого товариства або УРП. Для УРП законодавством передбачено
спеціальні правила оподаткування, включаючи низку пільг. Оподаткування ДСД теж має певні
особливості, але не передбачає надання учасникам ДСД пільг.
Українським законодавством не передбачено такого виду обов’язкового платежу, як бонус. За
отримання спеціального дозволу на користування надрами справляється збір (докладніше – у
розділі 4.5).
УРП можуть містити положення щодо обов’язку інвестора сплатити бонус, наприклад, за
підписання УРП або за відкриття родовища, але ці положення належать до комерційних умов і
законодавство не вимагає їх оприлюднення.
Нижче наведено загальну інформацію щодо податків, платежів і зборів, що є суттєвими для
видобувної галузі у розумінні цього Звіту. Якщо інше прямо не зазначено нижче, в цьому
розділі наведено правила оподаткування, що діяли станом на 31 грудня 2013 року.
Податок на прибуток підприємств
У 2013 р. податок на прибуток підприємств сплачується за ставкою 19% від оподатковуваного
прибутку компанії за звітний рік.
Оподатковуваний прибуток визначається як різниця між доходами та витратами платника
податку, які визначаються за правилами, встановленими Податковим кодексом. Податковий
кодекс встановлює спеціальні правила обліку діяльності, пов’язаної з розвідкою та
видобутком корисних копалин72. Обов’язок ведення окремого обліку доходів та витрат,
пов’язаних з виконанням договору, встановлено лише для ДСД та УРП.
Податок на прибуток підприємств за УРП розраховується за спеціальними
Зокрема, об’єкт оподаткування за УРП розраховується виходячи з вартості
продукції, зменшеної на суму ЄСВ і витрат, які не відшкодовані (не
відшкодуванню) компенсаційною продукцією. Інші доходи інвестора не
оподаткуванню податком на прибуток підприємств73.

правилами.
прибуткової
підлягають
підлягають

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин74
Базою оподаткування плати за користування надрами є вартість видобутих у звітному періоді
корисних копалин (з окремими винятками), розрахована за спеціальними правилами:
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► Для природного газу: середня митна вартість імпортного природного газу за митного
оформлення під час ввезення на територію України у звітному періоді
► Для природного газу, реалізованого НАК «Нафтогаз України» для формування
ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення (далі – «газ,
реалізований для потреб населення»): закупівельна ціна, встановлена НКРЕ
► Для нафти та конденсату: середня ціна барелю нафти Urals, що склалася на момент
завершення торгів на Лондонській біржі протягом звітного періоду,перерахована в
гривні за тонну (за курсом НБУ станом на 1 число місяця, наступного за звітним)
Таблиця 4.2
Розмір ставок плати за користування надрами
Об’єкт оподаткування

Ставка

Нафта, конденсат
•

з покладів, які залягають на глибині до 5000 метрів

39%

•

з покладів, які залягають на глибині понад 5000 метрів

17%

Природний газ (в тому числі розчинений у нафті (попутний) газ, метан вугільних родовищ, сланцевий
газ та ін.)
•

з покладів, які залягають на глибині до 5000 метрів

25%

•

з покладів, які залягають на глибині понад 5000 метрів

14%

•

з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу 11%
та/або виключної (морської) економічної зони України

•

з покладів, які залягають на глибині до 5000 метрів, реалізований для потреб 20%
населення

•

з покладів, які залягають на глибині понад 5000 метрів, реалізований для 14%
потреб населення

Ставки плати за користування надрами за УРП визначаються в УРП, але не можуть бути
нижчими від 1,25% для природного газу та 2% для нафти та конденсату (для угод, укладених в
2013 році). Сторони УРП визначають в угоді умови та порядок обчислення та сплати плати за
користування надрами, що може відрізнятися від загального порядку.
Під час розрахунку плати за користування надрами застосовуються коригувальні коефіцієнти
(0,01 до 0,98) залежно від виду сировини та умов її видобування.
Плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин75
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Розділ ХІ Податкового кодексу.
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Компанії, які використовують надра для зберігання нафти, газу, рідких або газоподібних
нафтопродуктів, зобов’язані сплачувати плату за користування надрами в цілях, не
пов’язаних із видобуванням корисних копалин, за обсяги підземного простору надр за такими
ставками:
► Зберігання природного газу – 0,28 грн за тис.куб.м активного об’єму
► Зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів – 0,28 грн за куб.м
Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами
та
нафтопродуктопроводами
територією
України,
транзитне
транспортування
76
трубопроводами природного газу та аміаку територією України
Компанії, що експлуатують об’єкти магістральних трубопроводів та надають (організовують)
послуги з транспортування (переміщення) вантажів такими трубопроводам, а також
уповноважений КМУ суб'єкт господарювання, який надає (організовує) послуги з транзиту
природного газу територією України, сплачують рентну плату за такими ставками:
► Транспортування 1 т нафти та нафтопродуктів – 4,5 грн
► Транзитне транспортування 1000 куб.м природного газу за кожні 100 км – 1,67 грн
► Транзитне транспортування 1 т аміаку за 100 км – 5,1 грн
Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні77
До 2013 р. поряд з платою за користування надрами в Україні справлялась також рентна
плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні. Незважаючи
на те, що рентна плата була скасована, у 2013 році видобувні компанії продовжували
сплачувати податкові зобов’язання з цього податку, за обсяги вуглеводнів, що видобуті у ІV
кварталі 2012 року, граничний термін сплати яких припадає на лютий 2013 року.
Таблиця 4.3
Розмір ставок рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що
видобуваються в Україні
Об’єкт оподаткування

Ставка

Нафта, газовий конденсат
•

з покладів, які залягають на глибині до 5000 метрів

2141,86 грн/т

•

з покладів, які залягають на глибині понад 5000 метрів

792,54 грн/т

Природний газ

76
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Розділ ІХ Податкового кодексу.
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Об’єкт оподаткування

Ставка

•

з покладів, які залягають на глибині до 5000 метрів

237 грн за 1000
куб. м

•

з покладів, які залягають на глибині понад 5000 метрів

118,5 грн за 1000
куб. м

•

з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального 11,85 грн за 1000
шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, куб. м
реалізований для потреб населення

•

з покладів, які залягають на глибині до 5000 метрів, реалізований для 59,25 грн за 1000
потреб населення
куб. м

•

з покладів, які залягають на глибині понад 5000 метрів, реалізований для 47,4 грн за 1000
потреб населення
куб. м

Рентна плата сплачувалась з обсягу видобутої вуглеводневої сировини (для газу – без
урахування обсягів рециркулюючого газу) за абсолютними ставками, що залежали від виду
видобутої сировини та глибини видобування. Так, станом на кінець 2012 р. діяли такі ставки:
До ставок рентної плати застосовувались коригуючі коефіцієнти.

Інші податки
► ПДВ.78 Об’єктом оподаткування ПДВ є операції з постачання, імпорту та експорту
товарів, а також постачання послуг на митній території України. ПДВ справляється за
основними ставками 20% и 0%, при цьому окремі операції не оподатковуються ПДВ
Імпорт природного газу на митну територію України звільнено від оподаткування ПДВ. Імпорт
нафти та конденсату оподатковується 20% ПДВ на загальних засадах. До експорту нафти,
природного газу та конденсату застосовується нульова ставка ПДВ.
Для УРП передбачено низку звільнень від ПДВ для імпорту товарів і послуг, призначених для
УРП, а також для імпорту продукції, видобутої у виключній (морській) економічній зоні
України.
► Мито.79 За імпорту та експорту окремих товарів з/на територію України справляється
мито
Імпорт газу, нафти та конденсату не обкладається ввізним митом. Експорт газу у
газоподібному чи скрапленому стані обкладається вивізним митом за ставкою 35% від митної
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Розділ V Податкового кодексу.
Розділ ІХ Митного кодексу.

стор. 59 з 142

Звіт ІПВГ України за 2013 р.

вартості, але не нижче 400 грн за тис.куб.м / тонну. Під час експорту нафти вивізне мито не
стягується. Для УРП передбачено низку звільнень від імпортного та експортного мита80.
► Акцизний податок.81 Акцизний податок – це непрямий податок, що справляється за
ввезення та реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів
Акцизний податок не застосовується до продажу сирої нафти та газу. Імпорт і продаж
скрапленого газу місцевого виробництва підлягає оподаткуванню акцизним податком за
ставкою 44 євро за 1 000 кг. Імпорт та продаж нафтопродуктів оподатковується акцизним
податком за ставками, що залежать від виду нафтопродуктів і обсягу ввезення/продажу.
► Збір у вигляді цільової надбавки до чинного тарифу на природний газ для
споживачів усіх форм власності.82 Компанії видобувної галузі, які безпосередньо
здійснюють постачання природнього газу споживачам, сплачують збір у розмірі 2 % від
вартості природнього газу у разі постачання суб’єктам господарювання та бюджетним
установам, і 4% – у разі постачання газу для населення
► Плата за землю.83 Плата за землю справляється у формі земельного податку та
орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності. Видобувні
компанії сплачують плату за землю на загальних підставах. Розмір плати за землю
залежить від низки факторів, серед яких – розташування, функціональне призначення
та наявність нормативно грошової оцінки земельної ділянки
► Екологічний податок.84 Компанії, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря, скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти або розміщення
відходів (за окремими винятками), сплачують екологічний податок. Ставки
екологічного податку залежать від виду джерела та об’єкта забруднення, виду та
концентрації відходів тощо
► Збір за спеціальне використання води.85 Збір справляється з фактичного обсягу води,
який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах
водопостачання. Ставки збору встановлюються залежно від ряду факторів (регіон,
напрям використання води тощо)
► Збір за спеціальне використання лісових ресурсів.86 Якщо видобувна компанія для
провадження своєї діяльності проводить вирубку лісів (наприклад, із метою
розчищення ділянок для будівництва), вона сплачує збір за спеціальне використання
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лісових ресурсів. Ставки збору залежать від виду, характеристик і регіону вирубки
деревини
► Плата за використання інших природних ресурсів.87 Збір сплачується
підприємствами, установами, організаціями та громадянами – користувачами квот
( щодо водних живих ресурсів) і дозволів (щодо диких тварин) у розмірі, що
визначається на основі лімітів (квот) використання та нормативів плати за кожен вид
цих ресурсів
► Збір за першу реєстрацію транспортного засобу.88 Компанії, що здійснюють першу
реєстрацію транспортного засобу в Україні, сплачують збір, що обчислюється залежно
від видів і технічних характеристик транспортних засобів (об’єм чи потужність двигуна,
довжина судна, максимальна злітна маса літака)
► ПДФО.89 ПДФО справляється з доходів фізичних осіб за ставкою 15% із суми, що не
перевищує 10 мінімальних заробітних плат (11 470 грн у 2013 р.) та за ставкою 17% із
суми перевищення. Деякі види доходів оподатковуються за іншими ставками
( наприклад, заробітна плата шахтарів – 10%). Видобувні компанії утримують і
сплачують ПДФО з заробітної плати та інших компенсаційних виплат своїх працівників
на загальних підставах
► ЄСВ.90 Компанії утримують і сплачують ЄСВ із заробітної плати та інших
компенсаційних виплат своїх працівників за ставкою 3,6%. Максимальна сума, з якої
сплачується ЄСВ, складає 17 розмірів прожиткового мінімуму (19 499 грн у 2013 р.)
Також роботодавці зобов’язані нараховувати на суму заробітної плати та сплачувати
ЄСВ за ставкою 36,76% - 49,7% (залежно від класу професійного ризику компанії). Так,
видобування сирої нафти відноситься до 18 класу ризику та оподатковується за
ставкою 37,13%, а добування природного газу – до 20 класу за ставкою 37,17%.

4.4 Реєстр спецдозволів на користування надрами
Доступ до даних про власників спеціальних дозволів на користування надрами можна
отримати в он-лайн режимі на сайті Державного науково-виробничого підприємства
«Державний
інформаційний
геологічний
фонд
України»
за
посиланням
http://geoinf.kiev.ua/specdozvoli/.
Пошукова система дозволяє шукати дійсні, недійсні та тимчасово припинені дозволи.
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У системі доступні, зокрема, відомості про власника дозволу, відомості про ділянку надр, що
надається у користування із зазначенням географічних координат, про реєстраційний номер
дозволу, дату його видачі, тривалість і термін дії дозволу, вид корисної копалини. Система
також містить відомості про підставу надання дозволу, вид користування надрами, мету
користування надрами, особливі умови дозволу, реквізити угоди про умови користування
ділянкою надр. Інформація про дату заяви на отримання спеціального дозволу у системі
відсутня.
Також на веб-сайті Державного науково-виробничого підприємства «Державний
інформаційний геологічний фонд України» можливий пошук за заявами на отримання
спеціальних дозволів на користування надрами за посиланням http://geoinf.kiev.ua/zayavyna-otrymannya-spedozvoliv-na-korystuvannya-nadramy/.
Крім цього, на цьому ж веб-сайті розміщена інтерактивна карта ділянок надр, на які надані
спеціальні дозволи на користування надрами: http://geoinf.kiev.ua/wp/interaktyvni-kartyspetsdozvoliv.htm.
Варто зазначити, що станом на 2013 рік такі дані були відсутні у відкритому доступі, а доступ
до них був відкритий наприкінці березня 2015 року.
Станом на дату цього Звіту в реєстрі спеціальних дозволів на користування надрами доступна
інформація про 378 спеціальних дозволів, виданих протягом 2013 року. Із них станом на дату
цього Звіту згідно з реєстром дійсними є 367 спеціальних дозволів на користування надрами.
Реєстри спеціальних дозволів на користування надрами та заяв на отримання спеціальних
дозволів на користування надрами регулярно оновлюються: згідно з інформацією, одержаною
нами від Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний
геологічний фонд України», реєстри оновлюються щомісяця.

4.5 Процедура одержання спецдозволів на користування надрами
Особа, яка має намір здійснювати геологічне вивчення нафтогазоносних надр чи видобування
нафти та газу на території України, повинна отримати спеціальний дозвіл на користування
нафтогазоносними надрами на окремій ділянці.
Спеціальні дозволи видаються на такі види користування нафтогазоносними надрами91:
► Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова
розробка родовищ. Цей вид користування нафтогазоносними надрами дозволяє
користувачу здійснювати видобування з родовища лише обмеженої кількості нафти та
газу для визначення промислової цінності такого родовища та підрахунку запасів
нафти та газу
91

Стаття 13 Закону про нафту і газ.
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► Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова
розробка родовищ з подальшим видобуванням нафти та газу (промисловою розробкою
родовищ). Відповідно до цього виду користування нафтогазоносними надрами
дозволяє після здійснення дослідно-промислової розробки родовища вилучати з
родовища нафту, газ та супутні їм корисні компоненти
► Видобування нафти та газу (промислова розробка родовищ). Окрім безпосередньо
видобування нафти та газу, цей вид користування охоплює також право користувача
проводити в межах наданої йому ділянки надр пошук і розвідку нових покладів нафти
та газу
► Будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням
корисних копалин, у тому числі підземних сховищ нафти чи газу та споруд для
захоронення відходів виробництва нафтогазової галузі та супутніх вод
► Виконання робіт, передбачених угодами про розподіл продукції
Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами, як правило, одержується за
результатами аукціону з продажу спеціальних дозволів. Водночас, законодавством також
передбачені випадки одержання дозволів без проведення аукціону.
Строки, на які видаються дозволи, залежать від виду користування надрами. Максимальний
строк, на який може бути виданий дозвіл у зв’язку з видобуванням нафти та газу – 30 років (на
видобування нафти та газу в межах континентального шельфу та виключної (морської)
економічної зони України), а для угод про розподіл продукції – на строк дії угоди (максимум 50
років з можливістю продовження строку).
Строк продовження дії дозволу не може перевищувати строки, встановлені для відповідного
виду користування надрами.
Одним з принципів надання спеціальних дозволів є наявність у заявника відповідної
кваліфікації, матеріально-технічних та фінансових можливостей
для
користування
нафтогазоносними надрами. Водночас, для більшості випадків законодавство України не
містить чітких вимог щодо технічних критеріїв, що повинні використовуватися під час
ухвалення рішення про надання дозволу. Фінансові критерії обмежуються обов’язком зі
сплати збору за видачу спеціального дозволу.
Спеціальний дозвіл може містити спеціальні умови користування надрами. Як правило, ці
спеціальні умови відображають вимоги, перелічені в погодженнях місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Державної служби гірничого нагляду та
промислової безпеки України, Міністерства екології та природних ресурсів України.
Ці умови можуть стосуватися, наприклад, видів, обсягів і строків виконання робіт на ділянці
надр, правил і стандартів користування конкретними ділянками надр, якості продукції або
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робіт, технології видобування та переробки корисних копалин. Такі умови не є публічно
доступними.
Інформація щодо яких-небудь істотних відхилень від передбаченої законодавством процедури
надання спеціальних дозволів на користування надрами для підготовки звіту надана не була.
Процедура отримання спеціальних дозволів, окрім Кодексу України про надра та Закону про
нафту та газ, врегульована низкою підзаконних нормативно-правових актів, зокрема:
Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами92, Порядком проведення
аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами93, Методикою визначення
початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами94,
Постановою про надання спеціальних дозволів на користування ділянками надр з метою
геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин95.
Порядок отримання спеціальних дозволів в результаті проведення аукціону
Аукціони з продажу спеціальних дозволів на користування надрами організовує
Держгеонадра. Аукціонний комітет, який здійснює загальне керівництво аукціоном та
контроль за дотриманням умов проведення аукціонів, також затверджується
Держгеонадрами.
Процедура визначення переліку ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими
виставляються на аукціон, врегульована недостатньо чітко.
Держгеонадра має готувати пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр для аукціону з
урахуванням заявок, поданих претендентами-суб’єктами господарювання 96. Водночас,
вимоги до такої заявки, порядок її реєстрації та розгляду на законодавчому рівні відсутні.
Перед проведенням аукціону Держгеонадра або зацікавлений суб’єкт господарювання за
власною ініціативою повинні погодити ділянки надр, дозволи на користування якими будуть
виставлені на аукціон, з такими органами державної влади та місцевого самоврядування:
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською і
Севастопольською міськими радами, а також з Міністерством екології та природних ресурсів
України та Держгірпромнаглядом.

92
Постанова Кабінету Міністрів України № 615 від 30 травня 2011 року «Про затвердження Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами».
93
Постанова Кабінету Міністрів України № 594 від 30 травня 2011 року «Про затвердження Порядку проведення
аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами».
94
Постанова Кабінету Міністрів України № 1374 від 15 жовтня 2004 року «Про затвердження Методики
визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами».
95
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 742 «Про надання спеціальних дозволів на
користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних
копалин».
96
П.6 Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого
Постановою КМУ № 594 від 30 травня 2011р.
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Водночас, факт подання заявки чи отримання суб’єктом господарювання погоджень щодо
надання ділянки надр в користування від інших державних органів не гарантує, що ділянка
буде виставлена на аукціон та претендент буде допущений до такого аукціону. Остаточне
рішення про проведення чи не проведення аукціону і переліку ділянок надр приймає
Держгеонадра.
Перед проведенням аукціону Держгеонадра повинні визначити початкову ціну продажу
дозволу, яка розраховується відповідно до затвердженої методики, виходячи з вартості
запасів і ресурсів корисних копалин родовищ або ділянок надр97 , і не може бути меншою від
2 відсотків сумарного чистого прибутку за весь період розробки родовища або ділянки надр,
обчисленого без урахування капітальних вкладень98.
Під час обчислення початкової ціни спеціального дозволу береться до уваги, зокрема, ступінь
геологічного вивчення (категорія запасів).
За 30 календарних днів до дня проведення аукціону Держгеонадра розміщує в газеті
«Урядовий кур'єр» та на своєму офіційному веб-сайті оголошення про проведення аукціону.
В оголошенні зазначається основна інформація про аукціон та спеціальний дозвіл
(наприклад, назва та місцезнаходження ділянки надр, вид користування надрами та строк, на
який видається дозвіл, початкова ціна дозволу тощо).
Для участі в аукціоні претендент повинен:
► Придбати пакет аукціонної документації. Вартість пакета аукціонної документації
становить 3,12 відсотків початкової ціни дозволу, але не менш як 4 500 гривень і не
більш як 72 550 гривень
► Подати аукціонному комітету заявку про намір взяти участь в аукціоні. До цієї заявки
також додається пакет документів, зокрема копія паспорта або ідентифікаційний код
(для фізичної особи); документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи в країні її
місцезнаходження (для юридичних осіб), документ, що підтверджує повноваження
уповноважених осіб, які представлятимуть інтереси покупця на аукціоні тощо. Вимоги
до пакету документів, які мають додаватися до заявки, описані недостатньо чітко
► Сплатити гарантійний внесок. Розмір гарантійного внеску становить 20 відсотків
початкової ціни дозволу і повертається учасникам, які не стали переможцями
аукціону, протягом 30 днів після проведення аукціону
Методика визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що
надаються у користування, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N
1117.
98
П. 6 Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право
користування надрами, затвердженої Постановою КМУ від 15 жовтня 2004 р. N 1374.
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Аукціон проводиться за умови реєстрації не менш як двох претендентів на придбання
дозволу. Крок аукціону безпосередньо залежить від початкової ціни дозволу та визначений
Порядком проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами99
( наприклад, крок для дозволу початкова ціна якого від 1 000 000 грн до 2 999 999 грн,
становить 20 000 грн; від 3 000 000 грн до 4 999 999 грн – 30 000 грн і т.д.).
Переможцем аукціону визнається покупець, який погодився сплатити найвищу ціну дозволу.
Після проведення аукціону переможець укладає з Держгеонадрами договір купівлі-продажу
дозволу та сплачує різницю між ціною продажу дозволу та гарантійним внеском.
Порядок отримання спеціальних дозволів без проведення аукціону
В окремих випадках, визначених Порядком надання спеціальних дозволів на користування
надрами100, спеціальні дозволи на користування ділянкою нафтогазоносних надр можуть
надаватись без проведення аукціону, а саме – у разі:
► видобування нафти та газу, якщо заявник за власні кошти здійснив підрахунок запасів
корисних копалин або апробацію запасів корисних копалин в Державній комісії
України з запасів корисних копалин при Держгеонадрах
► збільшення користувачем, який раніше вже отримав дозвіл на користування надрами,
обсягу видобування нафти та газу за рахунок розширення меж ділянки. У цьому
випадку спеціальний дозвіл без проведення аукціону надається за умови, що суміжну
ділянку не надано у користування та розширення не перевищує 50 відсотків запасів,
визначених раніше наданим дозволом
► геологічного вивчення надр за рахунок коштів державного бюджету
► геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та видобування
нафти та газу суб'єктами господарювання державного сектора економіки та
господарськими товариствами, у статутному (складеному) капіталі яких не менш як 25
відсотків акцій (часток, паїв) належать державі
► геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних
копалин загальнодержавного значення або видобування корисних копалин, якщо
заявник
є
власником
цілісного
майнового
комплексу,
побудованого
( реконструйованого) з метою видобування та переробки корисних копалин з ділянки
надр, на користування якою надається дозвіл, або такий майновий комплекс надано
надрокористувачеві в оренду (концесію)
► виконання угод про розподіл продукції

99
Постанова Кабінету Міністрів України № 594 від 30 травня 2011 року «Про затвердження Порядку проведення
аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами».
100
Постанова Кабінету Міністрів України № 615 від 30 травня 2011 року «Про затвердження Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами».
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Можливість одержання
спеціальних дозволів
на користування надрами суб’єктами
державного сектора економіки без проведення аукціону може створювати нерівні умови для
інших суб’єктів господарювання.
Для того, щоб отримати дозвіл за процедурою без проведення аукціону, заявник повинен:
► попередньо отримати відповідні погодження Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, відповідних обласних, Київської та Севастопольської міських рад, а також
Міністерства екології та природних ресурсів України та Держгірпромнагляду
► подати до Держгеонадр заяву з додатками за визначеним переліком. Такий перелік,
зокрема, включає пояснювальну записку з зазначенням потужності підприємства та
іншої необхідної інформації, каталог географічних координат кутових точок ділянки
надр, оглядову карту тощо. Остаточний перелік документів, які заявник повинен
подати Держгеонадрам для отримання дозволу, залежить від виду користування
надрами та випадку, у зв’язку з яким дозвіл видається без проведення аукціону
► сплатити збір у розмірі початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні, яка
розрахована відповідно до затвердженої методики (за винятком надання дозволів на
виконання угод про розподіл продукції, коли розмір збору становить 1 відсоток від
початкової ціни)
Спеціальні дозволи надаються заявникам за рішенням Держгеонадр (крім випадку виконання
угоди про розподіл продукції, коли спеціальний дозвіл надається на підставі та на умовах
укладеної угоди про розподіл продукції).
При цьому надання спеціальних дозволів на геологічне вивчення чи на видобування нафти й
газу в разі, якщо їх запаси або перспективні ресурси перевищують 10 млн тонн для нафти та
10 млрд куб. м. для газу, здійснюється відповідно до висновку Міжвідомчої комісії з питань
надрокористування101.
Внесення змін до спеціальних дозволів
Відповідно до закону, спеціальний дозвіл на користування надрами не може бути переданий
( подарований, проданий або в інший спосіб відчужений) іншій особі. Також законодавством
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До складу зазначеної Комісії входять Прем'єр-міністр України – голова Комісії, Міністр екології та природних
ресурсів – перший заступник голови Комісії, Міністр енергетики та вугільної промисловості – заступник голови
Комісії, перший заступник (заступник) Міністра економічного розвитку і торгівлі, перший заступник Міністра
фінансів, перший заступник (заступник) Міністра юстиції, заступник Міністра екології та природних ресурсів,
керівник (заступник керівника) Секретаріату Кабінету Міністрів України, Голова Державної служби геології та
надр, Голова Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки, представник Секретаріату Кабінету
Міністрів України. Постанова Кабінету Міністрів України від від 15 липня 1997 р. N 742 «Про надання спеціальних
дозволів на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих
корисних копалин».
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заборонено передавати спеціальні дозволи до статутних капіталів створюваних за участю
надрокористувачів суб'єктів господарювання, та вносити їх як вклад у спільну діяльність102.
Втім, до дозволу можуть вноситися зміни, що в деяких випадках може призвести до зміни
надрокористувача. Зокрема, це можливо в разі:
► правонаступництва юридичної особи (надрокористувача) у результаті реорганізації
► створення надрокористувачем юридичної особи з метою продовження діяльності на
наданій йому у користування ділянці надр. Внесення змін дозволяється за умови
передачі новоутвореній юридичній особі основних засобів або іншого майна,
необхідного для забезпечення та ефективного користування надрами згідно з
дозволом. При цьому частка надрокористувача в статутному (складеному) капіталі
новоутвореної юридичної особи на час прийняття рішення про внесення змін до
дозволу має становити не менш як 50 відсотків103.
Угода про умови користування надрами
Незалежно від того, яким способом відбувається отримання спеціального дозволу (в
результаті проведення аукціону чи без нього), Держгеонадра та користувач надр мають
укласти угоду про умови користування надрами. Така угода є невід'ємною частиною
спеціального дозволу.
Запит щодо інформації про перелік учасників аукціонів на придбання спеціальних дозволів на
користування нафтогазоносними надрами, що відбулися в 2013 році, та умов зазначених
аукціонів надсилався усім підзвітним компаніям та відповідним органам виконавчої влади.
Проте, Незалежний адміністратор не отримав відповіді щодо цих питань, тому інформація не
розкрита в Звіті ІПВГ.

4.6 Доступ до інформації про кінцевих бенефіціарних власників
юридичних осіб
У 2013 році законодавство України не містило прямої вимоги щодо оприлюднення інформації
про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, що займаються видобутком нафти
та/або газу, подають заявку на одержання спеціального дозволу на користування надрами чи
інвестують у проекти з надрокористування.
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Стаття 16 Кодексу про надра, стаття 14 Закону про нафту та газ.
П. 17 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України № 615 від 30 травня 2011 року.
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На етапі реєстрації юридичної особи державному реєстратору подається інформація про її
засновників104. Інформація щодо засновників (учасників) юридичних осіб доступна в он-лайн
режимі
на
веб-сайті
Міністерства
юстиції
України
за
посиланням
https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch.
Втім, оскільки засновниками юридичних осіб можуть бути інші юридичні особи або номінальні
власники, то інформація про засновників, доступна у відкритому доступі, не завжди є
інформацією про кінцевих бенефіціарних власників.
Реєстратору також подається інформація з документами, що підтверджують структуру
власності засновників – юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб – власників
істотної участі цих юридичних осіб. Втім, законом не встановлена вимога про оприлюднення
цієї інформації.
Крім цього, інформація про власників 10 і більше відсотків акцій в акціонерних товариствах
доступна в базі даних емітентів, розміщеній на сайті Агентства з розвитку інфраструктури
фондового ринку України за посиланням http://smida.gov.ua/db/emitent.
На дату складення цього Звіту на веб-сайті Міністерства юстиції України починає з’являтися
інформація щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичних осіб за
посиланням https://usr.minjust.gov.ua/.
Питання щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників були включені в
запит, направлений усім підзвітним компаніям. Було отримано відповідь від 47 (зі 120)
компаній. Надана ними інформація відповідає відомостям, які доступні на веб-сайті
Міністерства юстиції України (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch).
Загалом інформацію про своїх бенефіціарних власників у встановленому законом порядку
розкрили для публічних реєстрів та/або надали нам у відповідь на наш запит 66 (зі 120)
компаній. Інформація про ці компанії викладена в Додатку 6 до цього Звіту. Ми не включали
до переліку компанії, бенефіціарні власники яких не зазначені в публічних реєстрах або
інформація про бенефіціарних власників яких не була нам надана.

4.7 Контракти у нафтогазовій галузі
Угода про умови користування надрами
Основним договірним документом, що визначає умови користування надрами, є угода про
умови користування надрами.

104
Ст.24 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15 травня 2003
року N 755-IV.
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Зазначена угода укладається між Держгеонадрами та власником спеціального дозволу на
користування надрами та є його невід'ємною частиною105. Угода повинна містити умови про
технічні, технологічні, організаційні, фінансові, економічні, соціальні, екологічні зобов'язання
сторін та про порядок регулювання відносин між ними в процесі користування
нафтогазоносними надрами на наданій ділянці надр.
Істотними умовами угод про умови користування надрами, є, серед іншого, програма робіт,
що повинна бути виконана власником спеціального дозволу на користування
нафтогазоносними надрами, джерела фінансування робіт, положення про право власності на
інформацію, отриману в результаті користування нафтогазоносними надрами, тощо.
Примірні угоди про умови користування надрами затверджені наказом Держгеонадр та
розміщені на їх офіційному веб-сайті за посиланням http://geo.gov.ua/uhody-pro-umovykorystuvannya-nadramy.html.
Водночас, законодавство України не передбачає вимоги щодо оприлюднення укладених угод
про користування надрами. Тексти підписаних угод відсутні у вільному доступі.
Угоди про розподіл продукції106
Згідно з Законом про УРП угода про розподіл продукції передбачає, що держава в особі КМУ
на визначений строк доручає інвестору проведення пошуку, розвідки та видобування
корисних копалин (що можуть включати нафту, газ і конденсат), а інвестор зобов'язується
виконати доручені роботи за свій рахунок і на свій ризик.
Інвестор має право на компенсацію витрат, пов’язаних з УРП, за рахунок частини видобутої
продукції («компенсаційна продукція»). Квартальна частка компенсаційної продукції не може
перевищувати 70 % загального обсягу виробленої продукції до повного відшкодування витрат
інвестора. Решта продукції («прибуткова продукція») розподіляється між інвесторами та
державою в порядку, визначеному УРП. До моменту розподілу вся видобута продукція
вважається власністю держави.
За загальним правилом, УРП укладається з переможцем конкурсу. Максимальний строк, на
який укладається угода, – 50 років з можливістю подовження за ініціативою інвестора.
Спеціальний дозвіл на користування надрами для виконання УРП надається без проведення
аукціону. Держава сприяє видачі інших дозволів інвесторам УРП та їх підрядникам.
Перелік істотних умов УРП передбачено Законом про УРП та наведено в Додатку 8. Водночас,
законодавство не передбачає обов’язку оприлюднення змісту УРП, і тексти укладених УРП
відсутні у вільному доступі.
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Стаття 28 Закону про нафту і газ.
Особливості регулювання УРП передбачено Законом України «Про угоди про розподіл продукції» №1039-XIV
від 14.09.1999 р.
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Чинні УРП: Станом на кінець 2013 р. було укладено 4 УРП між Державою Україна в особі
КМУ та:
•

«Vanco International Limited» щодо ділянки Прикерченська (дата підписання УРП: 19
жовтня 2007 р.)107

•

Shell Exploration and Production Ukraine Investments IV B.V. та ТОВ «Надра Юзівська»
щодо ділянки Юзівська (дата підписання УРП: 24 січня 2013 р.)108

•

Chevron Ukraine B.V., ТОВ «Надра Олеська» щодо ділянки Олеська (дата підписання
УРП: 5 листопада 2013 р.)109

•

ENI Ukraine Shallow Waters B.V., EDF Shallow Waters SAS, ТОВ "Води України", ПАТ
"Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" щодо площ Абіха, Кавказька,
ділянки Маячна, структури Субботіна (дата підписання УРП: 27 листопада 2013 р.)110

Державний контроль за виконанням УРП здійснює КМУ або уповноважений КМУ центральний
орган виконавчої влади в порядку та на умовах, визначених УРП та Законом про УРП. Не
рідше одного разу на п'ять років КМУ за участю уповноваженого центрального органу
виконавчої влади повинен організувати та провести комплексну перевірку виконання умов,
передбачених УРП.
Фіскальний режим за УРП: Оподаткування за УРП здійснюється за спеціальними правилами,
визначеним Податковим кодексом і самою угодою. Протягом строку дії УРП стягнення з
інвестора більшості податків, крім податку на прибуток, ПДВ та плати за користування
надрами для видобування корисних копалин, замінюється розподілом виробленої продукції.
Інвестори також зобов’язані утримувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб та
ЄСВ із заробітної плати та інших виплат своїм працівникам, а також сплачувати збори та мита
за послуги державних органів. Податковий кодекс передбачає низку податкових пільг для
інвесторів за УРП.
Держава гарантує, що протягом дії УРП до інвесторів буде застосовуватись законодавство,
чинне на момент укладення угоди, крім законодавства, що зменшує чи скасовує податки,
спрощує ведення господарської діяльності тощо. Гарантії щодо стабільності норм
законодавства не поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони,
національної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони довкілля.
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Інформація щодо підписання УРП: http://tsn.ua/groshi/kabmin-domovivsya-pro-rozrobku-shelfu.html
Інформація щодо підписання УРП: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/576-2013-%D1%80
109
Інформація щодо підписання УРП:
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246879555&cat_id=244276429
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Інформація щодо підписання УРП:
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246879555&cat_id=244276429
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4.8 Спільна діяльність з користування нафтогазоносними надрами
Деякі суб’єкти господарювання, що мають спеціальний дозвіл на користування надрами,
укладають договори про спільну діяльність з іншими суб’єктами господарювання.
Договір про спільну діяльність не є підставою для виникнення права на користування
надрами, а лише регулює цивільно-правові відносини між сторонами договору.
За ДСД їхні учасники зобов’язуються спільно діяти без утворення окремої юридичної особи
задля досягнення певної мети. Умови ДСД, у тому числі координація спільних дій учасників
або ведення їхніх спільних справ, правовий статус виділеного для спільної діяльності майна,
покриття витрат та збитків учасників, їх участь у результатах спільних дій та інші умови
визначаються за домовленістю сторін111. Українське законодавство не містить спеціальних
вимог до ДСД у сфері добування нафти та газу, крім заборони вносити спеціальні дозволи як
вклад до спільної діяльності112.
Укладення ДСД із державними підприємствами і компаніями, частка держави в капіталі яких
перевищує 50%, потребує погодження КМУ. 113 Державні органи, до сфери управління яких
належить підприємство, повинні щоквартально подавати Міністерству економічного розвитку
і торгівлі України інформацію щодо виконання цих ДСД. Міністерство економічного розвитку і
торгівлі узагальнює таку інформацію та надає висновки і пропозиції КМУ.114 Законодавство не
передбачає вимоги щодо оприлюднення підписаних ДСД, і їхні тексти відсутні у вільному
доступі.
Фіскальний режим. Для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну
діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремим платникам податку.
Господарські відносини між учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин на
основі окремих цивільно-правових договорів.
Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це
іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів
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Глава 77 Цивільного кодексу
Ч.2 ст.14 Закону про нафту та газ.
113
Порядок укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими
товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну
діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, затверджений Постановою КМУ № 296 від
11.04.2012 р.
114
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку укладення державними підприємствами, установами,
організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50
відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном» № 296 від
11.04.2012 р.
112
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такого платника податку. Уповноважений платник є відповідальним за адміністрування
податку на прибуток, ПДВ та плати за користування надрами за ДСД.115

4.9 Використання місцевої складової у видобувній галузі
Українське законодавство не містить вимоги щодо використання місцевої складової як
обов’язкової умови для отримання спеціального дозволу на користування надрами. При
цьому тексти примірних угод про умови користування надрами передбачають обов’язок
надрокористувача використовувати переважно українські товари і послуги тією мірою, у якій
їх ціни та якість, порівняно зі світовими цінами та якістю, будуть технічно, технологічно й
економічно доцільними, та не призводитимуть до зниження рівня виробництва та екологічної
безпеки.
Закон про УРП також містить положення про те, що УРП повинна передбачати обов’язки
інвестора щодо:
► надання переваг продукції, товарам, роботам, послугам та іншим матеріальним
цінностям українського походження за рівних умов стосовно ціни, строку виконання,
якості, відповідності міжнародним стандартам
► прийняття (наймання) на роботу на території України працівників для зазначених в
угоді потреб переважно з числа громадян України та для організації їх навчання в
обсягах, передбачених угодою
Українське законодавство не містить вимоги щодо обов’язкового оприлюднення компаніями
чи державними органами інформації стосовно місцевої складової як умови відповідних
договорів, і така інформація відсутня в публічному доступі.

4.10

Бюджетний процес в Україні

Порядок складання, затвердження, виконання, звітування про виконання Державного та
місцевих бюджетів та контролю за дотриманням бюджетного законодавства («бюджетний
процес») детально регламентований Бюджетним кодексом. Бюджетний процес поділяється на
чотири стадії116:
► Складання проектів бюджетів
На початковому етапі КМУ схвалює, а Верховна Рада України затверджує Основні
напрями бюджетної політики, підготовані Міністерством фінансів України спільно з
іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до пріоритетів бюджетної

115

116

Розділи ІІ, III, V XI Податкового кодексу,
Пункт 10 частини 1 статті 2, частина 1 статті 19 Бюджетного кодексу України.
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політики, що визначені у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради
України.
Після затвердження Основних напрямів бюджетної політики розпорядники бюджетних
коштів складають та надсилають Міністерству фінансів України бюджетні запити, що
містять пропозиції з обґрунтуванням обсягу бюджетних коштів, необхідних для їх
діяльності.
На основі аналізу бюджетних засобів Міністерство фінансів України розробляє проект
Державного бюджету.
КМУ схвалює проект Державного бюджету та подає із відповідними супровідними
документами Верховній Раді України та Президенту України не пізніше 15 вересня
року, що передує плановому.
Проекти місцевих бюджетів складаються місцевими фінансовими органами
затверджуються на сесіях місцевих рад.

і

► Розгляд та затвердження бюджетів
Верховна Рада України розглядає та затверджує Закон про Державний бюджет України
за спеціальною процедурою117 у трьох читаннях до 1 грудня року, що передує
плановому.118 Закон про Державний бюджет підписується Президентом України.
Місцеві бюджети затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування
протягом двох тижнів після затвердження закону про Державний бюджет та бюджетів
вищого рівня.
► Виконання бюджетів та внесення до них змін
Виконання бюджету здійснюється з 1 січня по 31 грудня календарного року відповідно
до розпису (річного, квартального, місячного).
Зміни до Державного бюджету можуть вноситися Верховною Радою України з
ініціативи Президента України, народних депутатів, КМУ та Національного банку
України у випадках, встановлених бюджетним законодавством, зокрема у разі
підтвердженого відхилення від прогнозних показників, врахованих за його
затвердження119.
Рішення про внесення змін до місцевих бюджетів ухвалюється відповідними місцевими
радами на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу.
► Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету

117

Глава 27 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» № 1861-VI від 10 лютого 2010 року.
На практиці, однак, зазначений строк часто не дотримується. Так, Закон про Держаний бюджет на 2013 рік
було прийнято 6 грудня 2012 року.
119
Стаття 160 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», стаття 52 Бюджетного кодексу України.
118
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Звітність про виконання державного та місцевого бюджетів поділяється, зокрема, на
місячну, квартальну та річну120. Особливості подання кожного виду звітності
встановлюються бюджетним законодавством.
Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет подається КМУ Верховній
Раді України, Президенту України та Рахунковій палаті не пізніше 1 квітня року,
наступного за звітним. Рахункова палата протягом двох тижнів готує та подає
Верховній Раді України висновки про використання коштів Державного бюджету
України з оцінкою ефективності такого використання, а також пропозиції щодо
усунення виявлених порушень. Верховна Рада України розглядає річний звіт про
виконання Державного бюджету за спеціальною процедурою121.
На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюється аудит та оцінка ефективності управління
бюджетними коштами, а також контроль за дотриманням бюджетного законодавства.
Контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням
здійснює Рахункова палата122. Державний фінансовий контроль, спрямований на перевірку
дотримання бюджетного законодавства, зокрема аудит щодо законного та ефективного
використання державних чи комунальних коштів і майна та виконання бюджетних програм
здійснює Державна фінансова інспекція України123,124.

120

Стаття 58 Бюджетного кодексу України.
Статті 161-162 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».
122
Закон України «Про Рахункову палату» № 315/96-ВР від 11 липня 1996 року.
123
Положення про Державну фінансову інспекцію України, затверджене Указом Президента України № 499/2011
від 23 квітня 2011 року.
124
Порядок проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного
фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
№ 361 від 25 березня 2006 року, Порядок проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними
органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України № 1017 від 10 серпня 2004 року.
121
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5. ЗВІРКА ДАНИХ ПРО ПОДАТКИ ТА ІНШІ ПЛАТЕЖІ
У 2013 році в сферу охоплення Звіту ІПВГ були включені 120 нафтогазових компаній, в які
було надіслано опитувальні форми для заповнення. У зв’язку з часовими обмеженнями та
відсутністю на момент завершення підготовки даного Звіту відповідної нормативної бази лише
49 компаній надали відповіді на запит Незалежного адміністратора, серед яких відповіді 8
компаній були відмовою надати будь-яку інформацію, 3 часткових, 38 - повних. 40 компанії зі
120 повністю проігнорували необхідність представлення інформації в рамках ІПВГ, а 31
компанію не вдалося знайти за місцем їхньої офіційної юридичної та поштової адреси
(Рисунок 5.1).
Таким чином, Незалежним адміністратором підготовано консолідовану базу з даними про
сплату податків та інших платежів на основі анкет 38 компаній125 (Додаток 8). Виходячи з
цього та беручи до уваги дані щодо обсягів видобування нафти та газу, для цілей підготовки
Звіту ІПВГ було проведено звірку даних щодо платежів компаній нафтогазової галузі, якими
видобуто 87,9% загального обсягу нафти та 85,6% природного газу України.

Не вдалося
знайти компанію
25.8%

Надали
інформацію
32.5%

Відмовилися
надати
інформацію
8.3%

Проігнорували
запит
33.3%

Рисунок 5.1 – Статус отримання відповідей від компаній нафтогазової галузі на
інформаційний запит в рамках підготовки Звіту ІПВГ
Запити щодо податкових та інших платежів було надіслано в 18 Центральних органів
виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, а також до державних і бюджетних

125

Дочірнє підприємство НАК "Надра України" "Західукргеологія",ПАТ "Державне акціонерне товариство
"Чорноморнафтогаз" та ТОВ "М.В.-Енергосоїл" надали лише контекстну інформацію, тому провести звірку
платежів цих компаній не можливо.
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підприємств, інститутів та інших організацій, що надають платні послуги компаніям
нафтогазового сектору (Додаток 1). Результативність за цими запитами відображена нижче
(Рисунок 5.2)

Державні та
бюджетні підприємства

45,0%

55,0%

Місцеві органи
виконавчої влади

76,0%

Центральні органи
виконавчої влади

24,0%

77,8%
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10%

20%

30%

40%

Надали інформацію

22,2%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Не відповіли

Рисунок 5.2 – Статус отримання відповідей від державних органів, державних підприємств
та інших державних організацій на інформаційний запит в рамках підготовки Звіту ІПВГ
Відсутність відповідей від значної кількості компаній та державних органів зробила
неможливою повну звірку даних про платежі. Звірку даних щодо фактичної сплати податків та
інших платежів на користь держави було проведено лише для 38 компаній та лише за тими
видами платежів, про які вдалось отримати відповідь від державних установ.
Далі в цьому розділі, якщо прямо не зазначене інше, аналізуються розбіжності лише для тих
компаній та видів платежів, за якими ми отримали повну інформацію від респондентів. Серед
найсуттєвіших платежів, за якими неможливо провести звірку, можна виділити єдиний
соціальний внесок, плату за надання окремих адміністративних послуг, дивіденди. Згідно з
даними, отриманими від 38 компаній галузі, суми за цими платежами склали в 2013 р.
2 186 млн грн, 153 млн грн та 43 млн грн, відповідно.
Загальна сума податкових платежів в 2013 р., підтверджених за результатами проведення
звірки (на основі даних 38 компаній) становить 21 347,6 млн грн, або 79,6% від усіх платежів
нафтогазових компаній України згідно з даними державних органів (Таблиця 5.1).
2 890,5 млн грн склала сума податкових платежів за 2013 р., за якими були виявлені
розбіжності та причину розбіжностей не вдалося з’ясувати за результатами звірки (на основі
даних 38 компаній) через відсутність відповідей від респондентів.
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З усіх неподаткових платежів в 2013 р. через відсутність відповідей від компаній та
державних органів вдалось підтвердити лише 90,3 млн грн.
Таблиця 5.1
Інформація про податкові платежі нафтогазових компаній в 2013 р.
Відкориговані дані після
проведення звірки
Інформація, отримана від платників

25 369,0126

(38 компаній)
Інформація, отримана від державних органів щодо 38 компаній, які
надали дані для звірки

24 238,1127

Інформація, отримана від державних органів щодо усіх компаній
нафтогазового сектору (120 компаній)

26 837,0128

Загальна сума підтверджених податкових платежів

21 347,6129

Сума платежів, щодо яких виявлені розбіжності, та причину за
результатами звірки не вдалося з’ясувати через відсутність відповідей
від респондентів на повторний запит (щодо 38 компаній, які надали дані
для звірки)

2 890,5

Неподаткові платежі, всього в 2013 р., млн грн
Інформація, отримана від платників

2 496,5

(38 компаній)
Інформація, отримана від державних органів щодо усіх компаній
нафтогазового сектору (120 компаній)
Загальна сума підтверджених неподаткових платежів

126
В дану суму входить сплата ПДВ НАК «Нафтогаз України» у розмірі
відноситься на пряму до видобутку нафти і газу на території України.
127
В дану суму входить сплата ПДВ НАК «Нафтогаз України» у розмірі
відноситься на пряму до видобутку нафти і газу на території України.
128
В дану суму входить сплата ПДВ НАК «Нафтогаз України» у розмірі
відноситься на пряму до видобутку нафти і газу на території України.
129
В дану суму входить сплата ПДВ НАК «Нафтогаз України» у розмірі
відноситься на пряму до видобутку нафти і газу на території України.
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Нижче наведено більш детальну інформацію щодо кожного виду податків та інших платежів,
а також інформацію щодо причин розбіжностей (там, де було можливо з’ясувати причини та
виправити виявлені розбіжності).

5.1 Звірка даних про сплату податків
Серед податкових платежів, які були перераховані компаніями нафтогазової галузі в бюджет
в 2013 році, можна виділити чотири найважливіших види податків (Рисунок 5.3):
► податок на додану вартість
► плата за користування надрами
► рентна плата та збори на паливно-енергетичні ресурси
► податок на прибуток
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Рисунок 5.3 – Сума податкових платежів нафтогазових компаній в 2013 р. в розрізі
основних видів податків130
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Далі в усіх таблицях цього розділу дані подано для 38 компаній, за якими вдалося провести
звірку.

5.1.1 Податок на прибуток підприємств
Податок на прибуток

Результати
Коригування даних за
первинного запиту результатами звірки

Фінальні дані після
проведення звірки

Дані платників

3 190 248

3 972

3 194 220

Дані держави

2 822 090

-

2 822 090

Розходження

368 157

372 129

*Дані в таблиці наведені в тис. грн

За 2013 р. сума розбіжностей з податку на прибуток між даними платників податку та
даними держави склала 372 129 тис. грн. Відносно виявлених розбіжностей платники та
Державна фіскальна служба не надали пояснень. Тому підтвердити статус платежів і
причини розбіжностей не є можливим.

5.1.2 Податок на доходи фізичних осіб
Податок на доходи
фізичних осіб

Результати
Коригування даних за
первинного запиту результатами звірки

Фінальні дані після
проведення звірки

Дані платників

960 024

(5 774)

954 251

Дані держави

184 056

(8 663)

175 393

Розходження

775 969

778 858

*Дані в таблиці наведені в тис. грн

За 2013 р. сума розбіжностей з податку на доходи фізичних осіб між даними платників
податку та даними держави склала 778 858 тис. грн. Відносно виявлених розбіжностей
платники та Державна фіскальна служба не надали пояснень. Тому підтвердити статус
платежів і причини розбіжностей не є можливим.
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5.1.3 Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів
Податок з власників
транспортних засобів
та інших самохідних
машин і механізмів

Результати
Коригування даних за
первинного запиту результатами звірки

Фінальні дані після
проведення звірки

Дані платників

61

-

61

Дані держави

62

-

62

Розходження

(1)

(1)

*Дані в таблиці наведені в тис. грн

За 2013 р. сума розбіжностей з податку з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів між даними платників податку та даними держави склала
1 тис. грн. Відносно виявлених розбіжностей платники та Державна фіскальна служба не
надали пояснень. Тому підтвердити статус платежів і причини розбіжностей не є можливим.

5.1.4 Плата за користування надрами
Плата за
Результати
Коригування даних за
користування надрами первинного запиту результатами звірки

Фінальні дані після
проведення звірки

Дані платників

8 895 339

(69 436)

8 825 903

Дані держави

8 799 975

(43)

8 799 932

Розходження

95 364

25 971

*Дані в таблиці наведені в тис. грн

За 2013 р. сума розбіжностей з плати за користування надрами між даними платників
податку та даними держави склала 25 971 тис. грн. Відносно виявлених розбіжностей
платники та Державна фіскальна служба не надали пояснень. Тому підтвердити статус
платежів і причини розбіжностей не є можливим.

5.1.5 Плата за землю
Плата за землю

Результати
Коригування даних за
первинного запиту результатами звірки

Фінальні дані після
проведення звірки

Дані платників

96 788

(19 871)

76 917

Дані держави

73 542

(17)

73 525

Розходження

23 246

3 392

*Дані в таблиці наведені в тис. грн
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За 2013 р. сума розбіжностей із плати за землю між даними платників податку та даними
держави склала 3 392 тис. грн. Відносно виявлених розбіжностей платники та Державна
фіскальна служба не надали пояснень. Тому підтвердити статус платежів і причини
розбіжностей не є можливим.

5.1.6 Збір за спеціальне використання води
Збір за спеціальне
використання води

Результати
Коригування даних за
первинного запиту результатами звірки

Фінальні дані після
проведення звірки

Дані платників

2 438

8

2 446

Дані держави

330

(5)

324

Розходження

2 108

2 122

*Дані в таблиці наведені в тис. грн

За 2013 р. сума розбіжностей зі збору за спеціальне використання води між даними
платників податку та даними держави склала 2 122 тис. грн. Відносно виявлених
розбіжностей платники та Державна фіскальна служба не надали пояснень. Тому
підтвердити статус платежів і причини розбіжностей не є можливим.

5.1.7 Податок на додану вартість
Податок на додану
вартість

Результати
Коригування даних за
первинного запиту результатами звірки

Фінальні дані після
проведення звірки

Дані платників

10 212 539

(22 456)

10 190 083131

Дані держави

10 187 046

(1 395)

10 185 651132

Розходження

25 493

4 431

*Дані в таблиці наведені в тис. грн

За 2013 р. сума розбіжностей з податку на додану вартість між даними платників податку та
даними держави склала 4 431 тис. грн. Відносно виявлених розбіжностей платники та
Державна фіскальна служба не надали пояснень. Тому підтвердити статус платежів і
причини розбіжностей не є можливим.
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5.1.8 Мито
Мито

Результати
Коригування даних за
первинного запиту результатами звірки

Фінальні дані після
проведення звірки

Дані платників

18 005

(430)

17 575

Дані держави

-

-

-

Розходження

18 005

17 575

*Дані в таблиці наведені в тис. грн

За 2013 р. сума розбіжностей зі сплати мита між даними платників податку та даними
держави склала 17 575 тис. грн. Відносно виявлених розбіжностей платники та Державна
фіскальна служба не надали пояснень. Тому підтвердити статус платежів і причини
розбіжностей не є можливим.

5.1.9 Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси
Рентна плата, збори
на паливноенергетичні ресурси

Результати
Коригування даних за
первинного запиту результатами звірки

Фінальні дані після
проведення звірки

Дані платників

2 017 311

41 479

2 058 790

Дані держави

2 132 435

104

2 132 539

Розходження

(115 124)

(73 749)

*Дані в таблиці наведені в тис. грн

За 2013 р. сума розбіжностей із рентної плати та зборів на паливно-енергетичні ресурси
між даними платників податку та даними держави склала 73 749 тис. грн. Відносно
виявлених розбіжностей платники та Державна фіскальна служба не надали пояснень.
Тому підтвердити статус платежів і причини розбіжностей не є можливим.

5.1.10

Екологічний податок

Екологічний податок

Результати
Коригування даних за
первинного запиту результатами звірки

Фінальні дані після
проведення звірки

Дані платників

48 647

61

48 708

Дані держави

48 626

-

48 626

Розходження

21

82

*Дані в таблиці наведені в тис. грн
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За 2013 р. сума розбіжностей з екологічного податку між даними платників податку та
даними держави склала 82 тис. грн. Відносно виявлених розбіжностей платники та
Державна фіскальна служба не надали пояснень. Тому підтвердити статус платежів і
причини розбіжностей не є можливим.

5.2 Звірка даних про сплату інших платежів
5.2.1 Дивіденди
В дану категорію увійшли такі види неподаткових платежів:
► частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств
та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету
► дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у
статутних капіталах яких є державна власність
Дивіденди

Результати
Коригування даних за
первинного запиту результатами звірки

Фінальні дані після
проведення звірки

Дані платників

43 251

-

43 251

Дані держави

-

-

-

Розходження

43 251

43 251

*Дані в таблиці наведені в тис. грн

За 2013 р. сума розбіжностей зі сплати дивідендів між даними платників та даними держави
склала 43 251 тис. грн. Відносно виявлених розбіжностей платники та Державна фіскальна
служба не надали пояснень. Тому підтвердити статус платежів і причини розбіжностей не є
можливим.

5.2.2 Плата за надання адміністративних послуг
В дану категорію увійшли такі види неподаткових платежів:
► збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами
► плата за проведення авторського нагляду за реалізацією проектних технологічних
документів розробки родовищ
► плата за право користування геологічною інформацією, створеною (придбаною) на
кошти державного бюджету
► плата за проведення експертизи Центральною комісією Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України з питань розробки газових, газоконденсатних,
нафтових родовищ та експлуатації підземних сховищ газу
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► плата за надання адміністративних послуг, що не стосується видобувної діяльності

Плата за надання
адміністративних
послуг

Результати
Коригування даних за
первинного запиту результатами звірки

Фінальні дані після
проведення звірки

Дані платників

152 703

-

152 703

Дані держави

21

-

21

Розходження

152 681

152 681

*Дані в таблиці наведені в тис. грн

За 2013 р. сума розбіжностей з плати за надання адміністративних послуг між даними
платників та даними держави склала 152 681 тис. грн. Відносно виявлених розбіжностей
платники та Державна фіскальна служба не надали пояснень. Тому підтвердити статус
платежів і причини розбіжностей не є можливим.

5.2.3 Державне мито
Державне мито

Результати
Коригування даних за
первинного запиту результатами звірки

Фінальні дані після
проведення звірки

Дані платників

2 000

-

2 000

Дані держави

-

-

-

Розходження

2 000

2 000

*Дані в таблиці наведені в тис. грн

За 2013 р. сума розбіжностей зі сплати державного мита між даними платників та даними
держави склала 2 000 тис. грн. Відносно виявлених розбіжностей платники та Державна
фіскальна служба не надали пояснень. Тому підтвердити статус платежів і причини
розбіжностей не є можливим.

5.2.4 Єдиний соціальний внесок
Єдиний соціальний
внесок

Результати
Коригування даних за
первинного запиту результатами звірки

Фінальні дані після
проведення звірки

Дані платників

2 185 623

814

2 186 437

Дані держави

291 687

-

291 687

Розходження

1 893 936

1 894 750

*Дані в таблиці наведені в тис. грн
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За 2013 р. сума розбіжностей зі сплати єдиного соціального внеску між даними платників
та даними держави склала 1 894 750 тис. грн. Відносно виявлених розбіжностей платники
та Державна фіскальна служба не надали пояснень. Тому підтвердити статус платежів і
причини розбіжностей не є можливим.

5.2.5 Внески до фонду соціального захисту інвалідів
Внески до фонду
соціального захисту
інвалідів

Результати
Коригування даних за
первинного запиту результатами звірки

Фінальні дані після
проведення звірки

Дані платників

4 594

-

4 594

Дані держави

-

-

-

Розходження

4 594

4 594

*Дані в таблиці наведені в тис. грн

За 2013 р. сума розбіжностей зі сплати внесків до фонду соціального захисту інвалідів між
даними платників та даними держави склала 4 594 тис. грн. Відносно виявлених
розбіжностей платники та Державна фіскальна служба не надали пояснень. Тому
підтвердити статус платежів і причини розбіжностей не є можливим.

5.2.6 Штрафи
Штрафи

Результати
Коригування даних за
первинного запиту результатами звірки

Фінальні дані після
проведення звірки

Дані платників

49 057

(48 421)

636

Дані держави

764

-

764

Розходження

48 293

(128)

*Дані в таблиці наведені в тис. грн

За 2013 р. сума розбіжностей зі сплати штрафів між даними платників та даними держави
склала 128 тис. грн. Відносно виявлених розбіжностей платники та Державна фіскальна
служба не надали пояснень. Тому підтвердити статус платежів і причини розбіжностей не є
можливим.

стор. 86 з 142

Звіт ІПВГ України за 2013 р.

6. РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО
ПОКРАЩЕННЯ
ЗВІТНОСТІ В РАМКАХ ІПВГ
6.1 Підвищення прозорості
відповідної інформації

галузі

Рекомендація

Ступінь
важливості

Коментарі

Високий

Чинний закон не враховує особливостей
інших секторів видобувної галузі. Крім того,
він виписаний надто загальними та короткими
формулюваннями, що дозволяє компаніям та
державним органам обґрунтовано
відмовлятись від надання необхідної
інформації.

Високий

На даний момент уся перерахована
інформація має статус конфіденційної, «для
службового користування», або існують інші
обмеження, які не дозволяють розкрити її в
Звіті ІПВГ та порівняти з отриманими даними.
Така ситуація обмежує можливості
досягнення прозорості, додаткової перевірки
отриманої інформації та розкриття суттєвих
аспектів, в т.ч. платежів, пов’язаних з
видобутком мінеральних ресурсів в Україні.

Вдосконалення нормативного
забезпечення ІПВГ:

► Внесення змін або прийняття нового
закону в сфері прозорості
видобувних галузей

► Прийняття необхідних підзаконних
актів (Постанови КМУ), які
деталізуватимуть процедуру збору
інформації для Звіту ІПВГ та
визначатимуть відповідальних осіб

Спрощення доступу до інформації щодо
ключових аспектів ІПВГ (публікація):
► Технічна інформація щодо запасів
корисних копалин
► Інформація щодо фактичних випадків
передачі або надання спеціальних
дозволів на користування надрами
► Фінансові та технічні критерії, що
застосовувалися у цьому разі
► Інформація про отримувачів
спецдозволів, а також про будь-які
відхилення від правових та
нормативних положень, які
регулюють процес надання
спецдозволів

та

► Інформація щодо переліку учасників
аукціонів на придбання спеціальних
дозволів на користування надрами та
умов зазначених аукціонів
► Контракти, угоди та будь-які інші
документи, укладені між Урядом
(напряму або через державний орган
чи підприємство) та будь-якою
юридичною особою, якщо вони
стосуються видобування мінеральних
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спрощення

ПРОЦЕСУ

доступу

до

Звіт ІПВГ України за 2013 р.

Рекомендація

Коментарі

Ступінь
важливості

ресурсів

6.2 Створення умов для успішної підготовки наступних звітів ІПВГ
Рекомендація

Ступінь
важливості

Коментарі

Передбачення конкретних санкцій для
підзвітних організацій в разі неподання
або невчасного подання інформації для
Звіту ІПВГ.

Високий

Відсутність будь-яких санкцій дозволяє
окремим компаніям ігнорувати офіційні листи
з запитами та проханнями надати інформацію
для підготовки Звіту ІПВГ, навіть за існування
закону щодо впровадження ІПВГ в Україні

Перехід на підготовку максимально
актуального Звіту ІПВГ – в поточному році
за минулий.

Середній

Достатньо серйозною проблемою було
існування дворічного часового лагу між
звітним періодом та періодом фактичної
підготовки Звіту ІПВГ. За цей час змінювався
перелік компаній, їх керівництво, суттєвих
змін зазнавало законодавство, існували
труднощі з пошуком і відновленням даних про
діяльність компаній за минулі періоди.

Проведення спеціальних публічних
заходів з залученням представників
бізнесу, державних органів та
громадськості перед початком роботи над
підготовкою Звіту ІПВГ.

Середній

Подібні заходи сприятимуть обізнаності
суспільства та бізнесу про ІПВГ та підвищать
рівень залучення компаній до процесу
звітування.

Проведення додаткових обов’язкових
сесій з представниками підзвітних
організацій для роз’яснення особливостей
подачі інформації в рамках ІПВГ.
Підготовка детальних інструкцій.

Середній

Більшість компаній, які відповіли на запит
Незалежного адміністратора, подали неповну
інформацію, або проігнорували окремі пункти
інструкції щодо заповнення анкет. Зокрема,
лише декілька компаній подали інформацію в
розбивці за кожною юридичною особою,
якими вони володіють, або за кожним ДСД.
Така ситуація з підготовкою Звіту ІПВГ за
2013 р. була зумовлена браком часу для
проведення Незалежним адміністратором
відповідної роз’яснювальної роботи та
підготовки детальної інструкції щодо надання
інформації. Також треба врахувати, що Звіт
ІПВГ за 2013 р. є першим звітом ІПВГ
України. Подібні проблеми тою чи іншою
мірою в перший раз відбувались й в інших
країнах світу.

Стимулювання видобувних компаній
готувати публічну фінансову звітність та

Середній

У нафтогазовій галузі лише окремі компанії
готують публічну фінансову звітність, з яких
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Рекомендація
залучати незалежних аудиторів для її
підтвердження.

тільки 23 компанії залучали в 2013 р.
незалежних аудиторів для підтвердження
своєї фінансової звітності. Така ситуація
обмежує можливості досягнення прозорості
та додаткової перевірки отриманої інформації.

Наприклад, внесення до
закону/підзаконних актів вимог про
обов'язкову підготовку фінансової
звітності видобувними компаніями та
проведення її незалежного аудиту. Або як
мінімум, залучати незалежних аудиторів
для надання окремого висновку щодо
платежів в рамках ІПВГ
Доопрацювання форм для
інформаційного запиту питаннями
стосовно аудиту фінансової звітності
компаній

Коментарі

Ступінь
важливості

Високий

Зокрема, додати до форми такі питання:
1) Чи готує Ваша компанія фінансову
звітність? Якщо так, то опишіть як
можна її отримати, або наведіть
посилання на документ.
2) Чи проводиться незалежний аудит
фінансової звітності Вашої компанії?

Надання компаніями відповідних
підтверджуючих документів під час
подання даних для звіту ІПВГ

Середній

Пропонується, щоб підзвітні компанії в
обов’язковому порядку надавали
Незалежному адміністратору/Міністерству
енергетики та вугільної промисловості
України відповідні підтверджуючі документи
під час подання даних для звіту ІПВГ.
Зокрема:
► якщо підзвітна компанія має статус ПАТ,
тоді бажано надавати аудийовану
фінансову звітність цієї компанії, разом з
актами звірки платежів з Державною
Податковою Службою України
► підзвітні компанії, що мають іншу
юридичну форму, подають акти звірки та
Лист-підтвердження, що підписаний
першим керівником. Необхідно
заздалегідь розробити стандартну форму
такого Листа-підтвердження
Також варто розглянути можливість введення
з часом обов’язкового незалежного аудиту
звітності, яку підзвітні компанії будуть
готувати в рамках підготовки наступних звітів
ІПВГ України (за прикладом деяких
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Рекомендація

Коментарі

Ступінь
важливості

африканських країн).
Встановлення обґрунтованого рівня
суттєвості для вибору компаній та списку
платежів під час визначення обсягу
охоплення звіту ІПВГ.

Високий

Пропонується встановити поріг суттєвості на
рівні 0,001% від сумарних надходжень до
Зведеного бюджету України. В 2013 році в
грошовому еквіваленті це становило
приблизно 4.4 млн грн, або приблизно 400
тис. євро за середнім курсом євро до гривні в
2013 році.
Запропонований поріг (0,001% сумарних
надходжень Зведеного бюджету) був
обговорений на засіданні БГЗО 6 серпня
2015 р. та представлений в Початковому
Звіті. Незалежний адміністратор станом на
момент публікації цього Звіту не отримав
зауважень щодо даної пропозиції від членів
БГЗО, Міжнародного секретаріату та
Міністерства, тому вважаємо пропозицію
прийнятою.

Встановлення обґрунтованого рівня
суттєвості під час дослідження виявлених
розбіжностей.

Високий

Для виконання звірки даних рекомендуємо
приймати поріг суттєвості в розмірі 5% від
суми платежу, що відповідає
загальноприйнятим підходам і рекомендаціям
з аудиту фінансової звітності. Якщо різниця
між даними, отриманими від компанії та від
держави, складає менше 5% загальної суми
платежу, така розбіжність вважається
несуттєвою та далі не досліджується.
Незалежний адміністратор станом на момент
публікації цього Звіту не отримав зауважень
щодо даної пропозиції від членів БГЗО,
Міжнародного секретаріату та Міністерства,
тому вважаємо пропозицію прийнятою.

Звірка сум нарахованих та сплачених
податків.

Середній

Рекомендуємо керівництву підзвітних
компаній ввести процедури регулярної звірки
(як мінімум на кінець року) сум та видів
нарахованих та задекларованих податків з
відповідними сумами та видами податків, які
представлені згідно з даними державних
податкових органів. Така практика є
достатньо поширеною в бізнес-середовищі
України.
В рамках підготовки Звіту ІПВГ за 2013 р. як
мінімум одна компанія (ПАТ "Державне
акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз")
зверталась в ДФС з проханням провести таку
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Рекомендація

Коментарі

Ступінь
важливості
звірку.
Високий

Основною проблемою під час підготовки Звіту
ІПВГ за 2013 р. була нестача часу для
організації ефективного процесу збору
інформації, забезпечення її повноти та
надійності, аналізу та звірки даних про
платежі, в т.ч. на основі первинних
документів. Висловлені рекомендації повинні
вирішити цю проблему. Оптимальним
варіантом могло б бути закріплення чітких
кінцевих термінів для завершення кожного
етапу підготовки Звіту (визначення сфери
охоплення, затвердження технічного
завдання, укладення договору з Незалежним
Адміністратором тощо). На процес підготовки
звіту ІПВГ треба відводити не менш ніж три
місяці

Спрощення структури та змісту форм для
інформаційного запиту з врахуванням
прийнятих порогів матеріальності

Високий

Під час підготовки Звіту за 2013 р., у зв’язку з
неcтачею часу, а також тим, що це був
перший такий звіт в Україні, не було
можливості застосувати критерії суттєвості під
час формування сфери охоплення Звіту.
Таким чином, в опитувальні форми були
включені усі існуючі платежі державі від
нафтогазових компаній в Україні, в тому числі
за різноманітні адміністративні послуги. Через
це анкети для збору даних були
перевантажені додатковою інформацією, збір
якої потребував від компаній невиправданих
витрат часу.

Перехід на підготовку дезагрегованих за
компаніями звітів

Середній

Це є додатковим стимулом до прозорості
галузі, а також дозволить Україні слідувати
аналогічній тенденції в інших країнах світу.

Впровадження
ефективної
системи
планування та управління процесом
підготовки наступних звітів ІПВГ, а саме:
► Пошук та виділення фінансових та
людських ресурсів для підготовки
звіту ІПВГ не пізніше закінчення І
кварталу поточного року
► Затвердження сфери охоплення та
технічного завдання для підготовки
майбутнього звіту ІПВГ не пізніше
закінчення І кварталу поточного року
► Проведення тендеру та вибір
Незалежного Адміністратора не
пізніше закінчення ІІ кварталу
поточного року
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ДОДАТОК 1. СПИСОК ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ В РАМКАХ ПІДГОТОВКИ
ЗВІТУ ІПВГ ЗА 2013 РІК
Центральні органи виконавчої влади
1. Міністерство фінансів;
2. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України;
3. Міністерство екології та природних ресурсів України;
4. Міністерство охорони здоров’я України;
5. Державна фіскальна служба України;
6. Фонд державного майна України;
7. Пенсійний фонд України;
8. Фонд соціального захисту інвалідів;
9. Державна служба геології та надр України;
10. Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України;
11. Державна комісія України з запасів корисних копалин;
12. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг;
13. Державна служба з надзвичайних ситуацій України;
14. Державна архітектурно – будівельна інспекція України;
15. Державне агентство земельних ресурсів України
16. Державна інспекція сільського господарства України
17. Державна інспекція України з питань праці
18. Державна служба статистики України
Державні та бюджетні підприємства, інститути та інші організації
1. Державне геофізичне підприємство «Укргеофізика»;
2. Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство;
3. Казенне підприємство «Кіровгеологія»;
4. Державне підприємство «Центр еколого-експертної аналітики»;
5. Державне регіональне геологічне підприємство «Донецькгеологія»;
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6. Державне геологічне підприємство «Державна комісія з експертизи геологічних проектів
та кошторисів України «Геолекспертиза»;
7. Казенне підприємство «Південукргеологія»;
8. Державне науково-виробниче підприємство «Державний інформаційний геологічний
фонд України»;
9. Східне державне регіональне геологічне підприємство;
10. Український державний геологорозвідувальний інститут;
11. Казенне підприємство «Південний еколого-геологічний центр»;
12. Державне підприємство «Українська геологічна компанія»;
13. Український нафтогазовий інститут;
14. ДП Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості НАК Нафтогаз України.
15. ДП «Полтавастандартметрологія»
16. ДП "Сумистандартметрологія"
17. ДП "Харківстандартметрологія"
18. ГП "Донецкстандартметрология"
19. ДП "Івано-Франківськстандартметрологія"
20. ДП "Львівстандартметрологія"
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ДОДАТОК 2. СПИСОК КОМПАНІЙ, ЯКІ ЗДІЙСНЮВАЛИ
ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ’ЯЗАНУ З ВИДОБУТКОМ
НАФТИ ТА ГАЗУ ТА ЇХ ТРАНСПОРТУВАННЯМ НА
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПАТ "Укргазвидобування";
ПАТ "Укрнафта";
ПАТ "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз";
Дочірнє підприємство НАК "Надра України" "Західукргеологія";
ТОВ "Західгазінвест";
НАК "Нафтогаз України";

7. Дочірнє підприємство НАК "Надра України" "Український геологічний наукововиробничий центр";
8. НАК "Надра України";
9. "Східноукраїнська група";
10. ТОВ "Юсенко Надра";
11. Дочірнє підприємство НАК "Надра України" "Миргороднафтогаз розвідка";
12. ТОВ "Надра-Геоінвест";
13. ТОВ "Води України";
14. Дочірнє підприємство НАК "Надра України" "Кримгеологія";
15. Дочірнє підприємство НАК "Надра України" "Полтаванафтогазгеологія";
16. Дочірнє підприємство НАК "Надра України" "Центрукргеологія";
17. Дочірнє підприємство НАК "Надра України" "Чернігівнафтогазгеологія";
18. ТОВ "Надра Юзівська";
19. "Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу";
20. Українсько-Американське СП "Укркарпатойл ЛТД";
21. СП "Бориславська нафтова компанія";
22. Українсько-Канадське СП "Каштан Петролеум ЛТД";
23. ТОВ "Інженерно-бурова група "Тритон";
24. ТОВ "Енергосервісна компанія "Еско-Північ";
25. ТОВ "Парі";
26. ТОВ "Перша українська газонафтова компанія";
27. ТОВ "Кримтопенергосервіс";
28. ТОВ "Техноресурс";
29. Дочірнє підприємство "Алдеа Україна";
30. ТОВ "Надрагаз";
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

ТОВ "Нафтогаз Гарант";
ТОВ "Східний геологічний союз";
ПРАТ "Природні ресурси";
ТОВ "Гео Альянс Південно-Орільське";
ТОВ "Гео Альянс Косачівське";
ТОВ "Гео Альянс Львівське";
ТОВ "Гео Альянс Височанське";
ТОВ "Оберон-вугілля";
ТОВ "Гео Альянс Ясенівське";
ТОВ "Гео Альянс Миролюбівське";
ТОВ "Гео Альянс Західно-Єфремівське";
ТОВ "Гео Альянс Таранушинське";
ТОВ "Пласт";
ТОВ "Надра Геоцентр";
ТОВ "Газконтиненталь";
ТОВ "Куб-газ";
ТОВ "Тисагаз";
ТОВ "Техногазіндустрія";
ТОВ "Міжрегіональна газова компанія";
ТОВ "Газойлінвест";
ТОВ "Реконструкція технологічних свердловин";
ПАТ "Шахта ім. Засядька";
СП Полтавська "Газонафтова компанія";
ПРАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння";
ТОВ "Західнадрасервіс";
ТОВ "Горизонти";
ТОВ "Бурова компанія "Горизонти";
ТОВ "ДП "Укрспецзамовлення";
ТОВ "Геологічне бюро "Львів";
ТОВ "Прикарпатська енергетична компанія";
ТОВ "Богородчанинафтогаз";
ТОВ "Укрістгаз";
ПРАТ "Газінвест"
ТОВ "Компанія Азов-Ойл";
ТОВ "Нафтогазопромислова геологія";
ТОВ "Системойлінженерінг";
ПРАТ "Нафтогазвидобування"
ТОВ "Ванко Прикерчинська";
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69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

ТОВ "Миронівкабудмонтаж";
ТОВ "Альба ресурс";
ТОВ "Укрнафтогазінвест";
ТОВ "Трубопласт";
ТОВ "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед";
ПРАТ "Укргазвидобуток";
ТОВ "Пром-Енергопродукт";
ТОВ "Геопошук лтд";
ТОВ "Укрнафтінвест";
ТОВ "Арабський енергетичний альянс юеи";
ТОВ "Українська бурова компанія";
ТОВ "Прайм-Газ";
ТОВ "Енергія-95";
ТОВ "Технокомсервіс";
ТОВ "Нафтогазова компанія "Буковина";
ТОВ "Промислова компанія "Газвидобування";
ТОВ "Ені Україна";
ТОВ "МТ Груп";
ТОВ "Компанія "Кристал";
ТОВ Українсько-Азербайджанське СП "Укр-Аз-Ойл";
ТОВ "Ролвуд оіл";
ТОВ "Нові проекти";
ТОВ "Азов петролеум ЛЛС";
Спільне Українсько-Канадське підприємство "Коломийська нафтогазова компанія
"Дельта";
93. ТОВ "Афон 2010";
94. ТОВ "Макком-груп";
95. ТОВ "Карпатська індустріальна група 1926";
96. ТОВ "ВІВА Експлорейшн";
97. ТОВ "Рожнятівнафта";
98. ТОВ "АЛД";
99. ТОВ "Шеврон Україна";
100. ТОВ "Західенергобуд";
101. ТОВ "Білмар";
102. ТОВ "Українсько-Британське СП "Єврокрим";
103. ТОВ "Астрогаз";
104. ТОВ "Союз-будресурси";
105. ТОВ "Газ Ресурс";
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106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

ТОВ "АС-Нафтогазресурс";
ТОВ "Нафтогазова компанія "Альфа";
ТОВ "М.В.-Енергосоїл";
ТОВ "Екологічні системи України";
ТОВ "НВК "Український енергетичний союз";
ТОВ "НВП "Нафтогазекологія";
ТОВ "Укргеоінвест";
ТОВ "Укрнефтегазразведка";
ВАТ "Укртранснафта";
ПАТ "Укртрансгаз";
ТОВ "Шелл Юкрейн Експлорейшн енд Продакшн І".
ТОВ фірма "Хас"
ТОВ "Карпатинадраінвест"
ТОВ "Цефей"
ТОВ "Карпатигаз"
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ДОДАТОК 3. ОПИТУВАЛЬНИЙ
НАФТОГАЗОВОГО СЕКТОРУ

ЛИСТ

ДЛЯ

КОМПАНІЙ

Блок 1 - Загальна інформація станом на 2013 рік
Повне
компанії:

найменування

Контакти відповідальної особи, яка
заповнювала дану анкету (ПІП, посада,
контактний телефон, e-mail):
Місцезнаходження (Юридична
адреса):
Місця провадження діяльності (перелік
регіонів та основних родовищ)
Види діяльності згідно КВЕД:
06.10 – Добування сирої нафти
( викреслити зайві та/або додати інші 06.20 – Добування природного газу
види діяльності):
19.20
–
Виробництво
продуктів
нафто
перероблення
46.12 – Діяльність посередників у торгівлі
паливом, рудами, металами та промисловими
хімічними речовинами
35.23 – Торгівля газом через місцеві (локальні)
трубопроводи
49.50 – Трубопровідний транспорт
Інше – вказати
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Блок 2 - Виробничі показники
2.1 Загальні обсяги видобування на території України
Нафта сира (тис. тонн)
2011
2012
2013

Газовий конденсат (тис. тонн) Бітум нафтовий (тис. тонн)
2011
2012
2013
2011
2012
2013

АР Крим
Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська область
Донецька область
в т.ч. на території, яка нині
є тимчасово окупованою
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська область
Київська область
Кіровоградська область
Луганська область
в т.ч. на території, яка нині
є тимчасово окупованою
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
ВСЬОГО В УКРАЇНІ
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Газ природний (млн м³)
2011
2012
2013
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Газ, розчинений у нафті
(попутний) (млн м³)
2011
2012
2013

Газ сланцевих товщ (млн
Газ центральноГаз природний вугільних
м³)
басейнового типу (млн м³)
шахт (млн м³)
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013

АР Крим
Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська область
Донецька область
в т.ч. на території, яка нині
є тимчасово окупованою
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська область
Київська область
Кіровоградська область
Луганська область
в т.ч. на території, яка нині
є тимчасово окупованою
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
ВСЬОГО В УКРАЇНІ
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2.2 Загальні обсяги нафтогазової продукції, яку було видобуто на території
України та експортовано
Найменування показника

Значення за фінансовий рік
2011
2012
2013

Нафта сира (тис. тонн)
Газовий конденсат (тис. тонн)
Бітум нафтовий (тис. тонн)
Газ природний (бутани, етан, пропан) (млн м³)
Газ, розчинений у нафті (попутний) (млн м³)
Газ сланцевих товщ (млн м³)
Газ центрально-басейнового типу (млн м³)
Газ природний вугільних шахт (млн м³)

Пояснення:

Надаються загальні обсяги нафтогазової продукції компанії (копалин), які було видобуто
на території України та експортовано.

2.3 Розвідані запаси (в цілому у компанії на території України)
Найменування показника

Значення
станом на
станом на
станом на
01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013

Нафта сира (тис. тонн), в т.ч.:
Категорія A (тис. тонн)
Категорія B (тис. тонн)
Категорія С1 (тис. тонн)
Категорія С2 (тис. тонн)
Категорія С3 (тис. тонн)
Газовий конденсат (тис. тонн), в т.ч.:
Категорія A (тис. тонн)
Категорія B (тис. тонн)
Категорія С1 (тис. тонн)
Категорія С2 (тис. тонн)
Категорія С3 (тис. тонн)
Бітум нафтовий (тис. тонн), в т.ч.:
Категорія A (тис. тонн)
Категорія B (тис. тонн)
Категорія С1 (тис. тонн)
Категорія С2 (тис. тонн)
Категорія С3 (тис. тонн)
Газ природний (бутани, етан, пропан) (млн
м³), в т.ч.:
Категорія A (млн м³)
Категорія B (млн м³)
Категорія С1 (млн м³)
Категорія С2 (млн м³)
Категорія С3 (млн м³)
Газ, розчинений у нафті (попутний) (млн м³), в
т.ч.:
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Найменування показника

Значення
станом на
станом на
станом на
01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013

Категорія A (млн м³)
Категорія B (млн м³)
Категорія С1 (млн м³)
Категорія С2 (млн м³)
Категорія С3 (млн м³)
Газ сланцевих товщ (млн м³), в т.ч.:
Категорія A (млн м³)
Категорія B (млн м³)
Категорія С1 (млн м³)
Категорія С2 (млн м³)
Категорія С3 (млн м³)
Газ центрально-басейнового типу (млн м³), в
т.ч.:
Категорія A (млн м³)
Категорія B (млн м³)
Категорія С1 (млн м³)
Категорія С2 (млн м³)
Категорія С3 (млн м³)
Газ природний вугільних шахт (млн м³), в т.ч.:
Категорія A (млн м³)
Категорія B (млн м³)
Категорія С1 (млн м³)
Категорія С2 (млн м³)
Категорія С3 (млн м³)

2.4 Спеціальні дозволи (отримані для ділянок, які знаходяться на території
України)
Найменування показника
Кількість дійсних спеціальних дозволів станом на 01.01.2013 р. (шт)
Кількість дійсних спеціальних дозволів станом на 31.12.2013 р. (шт)
Кількість спеціальних дозволів, виданих протягом 2013 року (шт)
Кількість спеціальних дозволів, термін дії яких був закінчений в 2013
році і які не були продовжені (шт)

Значення

2.5 Зайнятість
Найменування показника
2011
Облікова кількість штатних працівників на
кінець року, осіб
(рядок 12010 Розділ I ФСЗ 6-ПВ (річна))
Середньооблікова
кількість
штатних
працівників, осіб
(рядок 3010 Розділ I ФСЗ 1-ПВ (квартальна) за
січень-грудень)
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Блок 3 - Фінансова та юридична інформація
3.1 Фінансові показники
Найменування показника

Значення за фінансовий рік
2011
2012
2013

Чистий фінансовий результат (прибуток, або збиток)
компанії (млн грн), пов'язаний з нафто- та
газовидобувною діяльністю
в т.ч. фінансовий результат (прибуток, або збиток) до
оподаткування,
пов'язаний
з
нафтота
газовидобувною діяльністю (млн грн)
Витрати на розвідку, дослідження та розробку нафто- та
газовидобувних свердловин, які стосуються поточного
року та були капіталізовані чи визнані у звіті про
фінансові результати протягом поточного року
( матеріальні та нематеріальні активи, пов'язані з
придбанням прав на розвідку запасів, здійсненням
топографічних, проектних, геологорозвідувальних робіт,
геохімічних та геодезичних досліджень, спорудженням
розвідувальних свердловин та інші) (млн грн)
Загальна виручка від реалізації нафти та газу (млн грн),
в т.ч.:
Нафта сира (млн грн)
Газовий конденсат (млн грн)
Бітум нафтовий (млн грн)
Газ природний (бутани, етан, пропан) (млн грн)
Газ, розчинений у нафті (попутний) (млн грн)
Газ сланцевих товщ (млн грн)
Газ центрально-басейнового типу (млн грн)
Газ природний вугільних шахт (млн грн)
Загальна виручка від експорту нафти та газу (млн грн),
в т.ч.:
Нафта сира (млн грн)
Газовий конденсат (млн грн)
Бітум нафтовий (млн грн)
Газ природний (бутани, етан, пропан) (млн грн)
Газ, розчинений у нафті (попутний) (млн грн)
Газ сланцевих товщ (млн грн)
Газ центрально-басейнового типу (млн грн)
Газ природний вугільних шахт (млн грн)

Пояснення:

Якщо частина видобутої продукції (копалин) реалізується всередині групи (наприклад,
постачається на газопереробний завод), в загальну структуру показника виручки включаються
внутрішня собівартість всього обсягу продукції реалізованої всередині групи.
стор. 103 з 142

Звіт ІПВГ України за 2013 р.

3.2 Юридична інформація
Найменування показника

Значення

Надайте інформацію відповідно до статті 17 Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо:
- повне найменування юридичної особи;
- організаційно-правова форма;
- місцезнаходження юридичної особи;
- перелік засновників (учасників) юридичної особи;
- інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)
юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) - юридична
особа з зазначенням частки бенефіціарного власника в капіталі юридичної
особи;
- інформація про структуру власності засновників – юридичних осіб, яка
дає можливість встановити фізичних осіб – власників істотної участі цих
юридичних осіб
Частка держави (в т.ч. через державні підприємства) в статутному капіталі
компанії станом на 31.12.2013 р.
Назва юридичної особи або державного органу, через який держава володіє
часткою у статутному капіталі
Чи відбулися за 2013 р. зміни в розмірі частки держави (в т.ч. через державні
підприємства) в статутному капіталі компанії? Якщо так, то вкажіть дату та
характер таких змін
Чи надавала в 2013 р. держава і/або державні підприємства кредити і/або
гарантії за кредитами Вашій компанії? Якщо так, вкажіть обсяг таких
кредитів/гарантій, терміни та умови їх повернення

Блок 4 – Неподаткові платежі
Найменування показника
Надайте інформацію щодо будь-яких додаткових витрат (соціальні витрати,
допомога місцевим громадам, витрати на державну інфраструктуру тощо), які
не пов'язані безпосередньо з веденням господарської діяльності компанії.
Вкажіть обсяги і цільове спрямування таких витрат
Надайте інформацію щодо додаткових витрат щодо фінансування
субсидій/різниць в тарифах на енергоресурси та обслуговування державного
боргу. Вкажіть обсяги і цільове спрямування таких витрат
Вкажіть розміри фактично сплачених в 2013 році будь-яких платежів державі
( державним підприємствам, фондам тощо), які призначені для фінансування
цільової програми або окремого географічного регіону
Частка виробленої продукції (її грошовий еквівалент), передана (розподілена)
відповідно до угоди про розподіл продукції / договору про спільну діяльність
на користь підприємств державної форми власності
Частка виробленої продукції (її грошовий еквівалент), отримана відповідно до
угоди про розподіл продукції / договору про спільну діяльність (лише для
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Найменування показника
підприємств державної форми власності)
Доходи від продажу видобутої продукції, що належить державі (державним
органам і/або державним підприємствам)
Інформація щодо будь-яких бартерних угод з державою (державним органом
або підприємством), крім угод про спільну діяльність, згідно яких компанія
передавала (або отримувала від держави чи державних підприємств) товари і
послуги, позики, проводила інфраструктурні роботи та ін., в обмін на
можливість (право) проводити розвідку та/або добувати нафту і газ, або в
обмін на фізичні обсяги нафти та газу. За кожною такою угодою вкажіть:
- дату укладення;
- термін угоди;
- повне найменування юридичної особи-контрагента за даною угодою;
- вартість усієї угоди;
- вартість витрат (вигод), понесених (для державних підприємств вкажіть
понесені та отримані вигоди, якщо такі були) в 2013 році за даною угодою;
- характер бартерних витрат/вигод (перелік товарів, послуг, робіт тощо),
понесених (для державних підприємств вкажіть понесені та отримані вигоди,
якщо такі були) в 2013 році за даною угодою.
Соціальні витрати (в грошовій та натуральній формі), які вимагаються від
Вашої компанії згідно з законом, угодами про розподіл продукції,
інвестиційними зобов'язаннями і/чи будь-якими іншими зобов'язаннями
перед державою, центральним та місцевими органами влади
Якщо витрати понесені в натуральній формі, вкажіть характер і
передбачувану вартість цих витрат в натуральній формі. Якщо одержувачем
соціальних витрат є третя сторона (наприклад, неурядова організація),
вкажіть ім'я і функцію одержувача.
Інформація щодо транспортування видобутої компанією нафти та газу, в т.ч.:
- продукт (товар), фізичний об'єм і маршрут його транспортування;
- витрати (тариф, додаткові податкові чи будь-які інші платежі) на оплату
послуг з транспортування (в тому числі, на закачування, зберігання і
викачування з підземних та наземних резервуарів/сховищ)
Доходи, отримані від транспортування газу (в тому числі, на закачування,
зберігання і викачування з підземних та наземних резервуарів/сховищ),
видобутого на території України, в розбивці за компаніями (юридичними
особами), які надали газ для транспортування
Фізичний об'єм і маршрут транспортування газу, видобутого на території
України, в розбивці за кожною компанією (юридичною особою), що надала
газ для транспортування
Тарифи на транспортування газу, видобутого на території України (в тому
числі, на закачування, зберігання і викачування з підземних та наземних
резервуарів / сховищ), а також методологія їх розрахунку
Доходи, отримані від транспортування нафти (в тому числі, на закачування,
зберігання і викачування з підземних та наземних резервуарів/сховищ),
видобутої на території України, в розбивці за компаніями (юридичними
особами), які надали нафту для транспортування
Фізичний об'єм і маршрут транспортування нафти, видобутої на території
України, в розбивці за кожною компанією (юридичною особою), що надала
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Найменування показника
нафту для транспортування
Тарифи на транспортування нафти, видобутої на території України (в тому
числі, на закачування, зберігання і викачування з підземних та наземних
резервуарів / сховищ), а також методологія їх розрахунку
Будь-які інші доходи, отримані від компаній, що займаються добуванням
нафти та газу. Вкажіть обсяги та характер таких доходів
Надайте інформацію щодо фактично сплачених в 2013 році платежів згідно
списку, представленого нижче. За кожним платежем вкажіть суму та
одержувача (бюджет, державне підприємство, державний орган) з ПДВ, грн
Плата за проведення державної експертизи звітів щодо результатів
геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів
Плата за проведення оцінки (визначення) вартості геологічної інформації
Плата за роботи з копіювання геологічних звітів
Плата за послуги з визначення початкової ціни продажу спецдозволів на
аукціоні; з визначення вартості спецдозволів на об’єктах, не пов’язаних з
видобуванням корисних копалин; з визначення розміру збору за
проводження строку дії спецдозволів
Плата за інші послуги, надані державними підприємствами, установами та
організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування у
зв'язку з пошуком, розвідкою та видобутком корисних копалин
Вартість товарів, робіт, послуг безоплатно наданих державним
підприємства, установам та організаціям, органам державної влади та
місцевого самоврядування у зв'язку з пошуком, розвідкою та видобутком
корисних копалин
Плата за проведення державної екологічної експертизи (ст. 13 ЗУ "Про
екологічну експертизу", п.6 Переліку видів діяльності та об’єктів, що
становлять підвищену екологічну небезпеку, затвердженого Постановою
КМУ від 28 серпня 2013 р. № 808).
Плата за оцінку впливу на стан навколишнього природного середовища
("ОВНС", ст. 32 ЗУ "Про екологічну експертизу").
Плата за складання проекту дослідно-промислової розробки родовищ
корисних копалин загальнодержавного значення
Плата за отримання дозволу на складання проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки суб’єктам господарювання
Благодійні внески та пожертви, надані державним підприємства,
установам та організаціям, органам державної влади та місцевого
самоврядування у зв'язку з пошуком, розвідкою та видобутком корисних
копалин
Плата за проведення експертизи стану охорони праці та безпеки
промислового виробництва суб'єкта господарювання
Плата за участь у конкурсі на укладення угоди про розподіл вуглеводнів
Вартість пакета аукціонної документації та гарантійний внесок за участь в
аукціоні з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, що
були оплачені в 2013 р. і не були повернуті
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ДОДАТОК 4. РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО СПЛАТУ ПОДАТКІВ ТА ІНШИХ
ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ ЗА 2013 РІК

Подають:
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб,
які
займаються
промисловими
видами
діяльності

ПЛАТЕЖІВ ДЛЯ

Термін подання:
не пізніше 6-го серпня 2015 року

Респондент:
Найменування:
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Місцезнаходження (юридична адреса)
( поштовий індекс, область, район, населений
пункт, вулиця/провулок, площа тощо
N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Адреса діяльності, щодо якої подається форма
звітності (фактична адреса)

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу)
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Інформація з нарахування за
звітний рік, тис. грн

Державний
/місцевий
бюджет

ДБ
ДБ

ДБ
ДБ

ККДБ

11020000
11020100
11024600
11020100
11024600
11010000
1101010011010700
1101010011010700
12020000

МБ
МБ

12020100
12031200
12020100
12031200
13030000

ДБ/МБ

13030100

МБ

13030200

ДБ

13030400

МБ

13030500

Сплата у звітному
році, тис. грн
Сплачено у
В тому
База
Нараховано
Ставка
звітному
числі за
оподаткув
за звітний
податку
році,
попередні
ання
рік
всього
роки

Назва платежу

Податки
Податок на прибуток
Податок на прибуток
діяльність
Податок на
діяльності

прибуток

підприємства,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

видобувна
0

підприємства,

інші

види
0

Податок на доходи фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб, видобувна діяльність
Податок на доходи фізичних осіб, інші види діяльності
Податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу,
видобувна діяльність
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу, інші
види діяльності
Плата за користування надрами
Плата за користування надрами для видобування
корисних копалин загальнодержавного значення
Плата за користування надрами для видобування
корисних копалин місцевого значення
Плата за користування надрами континентального
шельфу і в межах виключної (морської) економічної
зони
Плата/Надходження
сум
реструктурованої
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0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
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Інформація з нарахування за
звітний рік, тис. грн

Державний
/місцевий
бюджет

ККДБ

МБ

13030600

ДБ

13030700

ДБ

13030800

ДБ

13030900

МБ
МБ

13050000
13050100
13050600
13050100
13050600
13020000

ДБ/МБ

13020000

ДБ/МБ

13020000
13010000

МБ

13010000

МБ

13010000
13070000

МБ

13070000

Сплата у звітному
році, тис. грн
Сплачено у
В тому
База
Нараховано
Ставка
звітному
числі за
оподаткув
за звітний
податку
році,
попередні
ання
рік
всього
роки

Назва платежу

заборгованості зі сплати плати за користування
надрами
Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних
з видобуванням корисних копалин
Плата за користування надрами для видобування
нафти
Плата за користування надрами для видобування
природного газу
Плата за користування надрами для видобування
газового конденсату
Плата за землю
Плата за землю, видобувна діяльність

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Плата за землю, інші види діяльності
0

Збір за спеціальне використання води
Збір за спеціальне використання води, видобувна
діяльність
Збір за спеціальне використання води, інші види
діяльності
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів,
видобувна діяльність
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів, інші
види діяльності
Плата за використання інших природних ресурсів
Плата за використання інших природних ресурсів,
видобувна діяльність
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0
0
0
0
0
0
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Інформація з нарахування за
звітний рік, тис. грн

Державний
/місцевий
бюджет
МБ

ДБ

ДБ

ККДБ

13070000
14010000
14010100,
14010300
14010700
14010100,
14010300
14010700

ДБ

14010200

ДБ

14010900

Сплата у звітному
році, тис. грн
Сплачено у
В тому
База
Нараховано
Ставка
звітному
числі за
оподаткув
за звітний
податку
році,
попередні
ання
рік
всього
роки

Назва платежу

Плата за використання інших природних ресурсів, інші
види діяльності
Податок на додану вартість
Податок на додану вартість, видобувна діяльність

0
0

0

Податок на додану вартість, інші види діяльності
0

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість
грошовими коштами
Податкова заборгованість з податку на додану вартість
підприємств, додаткові податкові зобов'язання з цього
податку, розстрочені податкові зобов'язання НАК
"Нафтогаз України" та її підприємств з податку на
додану вартість (у тому числі відсотки за користування
податковим кредитом), що спрямовуються на
розрахунки з погашення заборгованості з різниці в
тарифах
на
теплову
енергію,
послуги
з
водопостачання та водовідведення, що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню, яка
виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості
теплової енергії, послуг з водопостачання та
водовідведення тарифам, що затверджувалися або
погоджувалися відповідними органами державної
влади чи органами місцевого самоврядування
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0

0

0

Звіт ІПВГ України за 2013 р.

Інформація з нарахування за
звітний рік, тис. грн

Державний
/місцевий
бюджет

ККДБ

ДБ

14011100

ДБ
ДБ

15010000
15020000
17000000
17010000

ДБ

17010100

ДБ

17010200

ДБ

17010300

ДБ

17010400

ДБ

17010500

ДБ

17010700

Сплата у звітному
році, тис. грн
Сплачено у
В тому
База
Нараховано
Ставка
звітному
числі за
оподаткув
за звітний
податку
році,
попередні
ання
рік
всього
роки

Назва платежу

Податкова заборгованість з податку на додану вартість
підприємств, додаткові податкові зобов'язання з цього
податку, розстрочені податкові зобов'язання НАК
"Нафтогаз України" та її підприємств з податку на
додану вартість (у тому числі відсотки за користування
податковим кредитом), що спрямовуються на
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
Мито
Ввізне мито
Вивізне мито
Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси
Рентна плата
Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні,
нарахована до 1 січня 2013 року
Рентна плата за природний газ, що видобувається в
Україні, нарахована до 1 січня 2013 року
Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається
в Україні, нарахована до 1 січня 2013 року
Плата/Надходження
сум
реструктурованої
заборгованості зі сплати рентної плати за нафту, що
видобувається в Україні
Плата/Надходження
сум
реструктурованої
заборгованості зі сплати рентної плати за природний
газ, що видобувається в Україні
Рентна
плата
за
транзитне
транспортування
трубопроводами природного газу територією України
стор. 111 з 142

0

0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0

0

0
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Інформація з нарахування за
звітний рік, тис. грн

Державний
/місцевий
бюджет

ККДБ

ДБ

17010800

ДБ

17010900

ДБ

17011200

ДБ

17011500

Сплата у звітному
році, тис. грн
Сплачено у
В тому
База
Нараховано
Ставка
звітному
числі за
оподаткув
за звітний
податку
році,
попередні
ання
рік
всього
роки

Назва платежу

Рентна плата за транспортування нафти та
нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та
нафтопродуктопроводами територією України
Рентна
плата
за
транзитне
транспортування
трубопроводами аміаку територією України
Податкова заборгованість з рентної плати за транзитне
транспортування трубопроводами природного газу
територією
України,
розстрочені
податкові
зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств
з цього податку (у тому числі відсотки за користування
податковим кредитом), що спрямовуються на
розрахунки з погашення заборгованості з різниці в
тарифах
на
теплову
енергію,
послуги
з
водопостачання та водовідведення, що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню, яка
виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості
теплової енергії, послуг з водопостачання та
водовідведення тарифам, що затверджувалися або
погоджувалися відповідними органами державної
влади чи органами місцевого самоврядування
Податкова заборгованість з рентної плати за транзитне
транспортування трубопроводами природного газу
територією
України,
розстрочені
податкові
зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств
з цього податку (у тому числі відсотки за користування
податковим кредитом), що спрямовуються на
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
стор. 112 з 142

0

0

0

0
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Інформація з нарахування за
звітний рік, тис. грн

Державний
/місцевий
бюджет
ДБ

ДБ
ДБ

ККДБ

17060000
19010000
19010100
19010900
19010100
19010900
21000000

ДБ

2101000021010900

ДБ

2101000021010900

ДБ

2101000021010900

ДБ

2101000021010900
22010000

ДБ
ДБ

22012100

Сплата у звітному
році, тис. грн
Сплачено у
В тому
База
Нараховано
Ставка
звітному
числі за
оподаткув
за звітний
податку
році,
попередні
ання
рік
всього
роки

Назва платежу

Збір у вигляді цільової надбавки до чинного тарифу на
природний газ для споживачів усіх форм власності
Екологічний податок
Екологічний податок, видобувна діяльність

0
0

0

0

0

0

0

0

0

Екологічний податок, інших види діяльності
0

Неподаткові надходження/платежі
Дивіденди
Частина чистого прибутку (доходу) державних або
комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що
вилучається до відповідного бюджету, видобувна
діяльність
Частина чистого прибутку (доходу) державних або
комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що
вилучається до відповідного бюджету, інші види
діяльності
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї)
господарських товариств, у статутних капіталах яких є
державна власність, видобувна діяльність
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї)
господарських товариств, у статутних капіталах яких є
державна власність, інші види діяльності
Плата за надання адміністративних послуг
Збір за видачу спеціальних дозволів на користування
надрами
Плата за проведення авторського нагляду за
реалізацією проектних технологічних документів
стор. 113 з 142

0
0

0

0

0

0
0
0
0
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Інформація з нарахування за
звітний рік, тис. грн

Державний
/місцевий
бюджет

ККДБ

ДБ

ДБ

МБ

ДБ

МБ

22011500,
22010200
22011400,
22011700
22012000,
22012200
22012500
22090000
22090100
22090600

50000000
50070000

Сплата у звітному
році, тис. грн
Сплачено у
В тому
База
Нараховано
Ставка
звітному
числі за
оподаткув
за звітний
податку
році,
попередні
ання
рік
всього
роки

Назва платежу

розробки родовищ
Плата
за
право
користування
геологічною
інформацією, створеною (придбаною) на кошти
державного бюджету
Плата за проведення експертизи Центральною
комісією Міненерговугілля з питань розробки газових,
газоконденсатних, нафтових родовищ та експлуатації
підземних сховищ газу
Плата за надання адміністративних послуг, що не
стосується видобувної діяльності

0

0

0

Державне мито
Державне мито
Соціальні внески
Єдиний соціальний внесок, нарахований роботодавцем
на заробітну плату співробітників, видобувна
діяльність
Єдиний соціальний внесок, нарахований роботодавцем
на заробітну плату співробітників, інші види діяльності
Цільові фонди
Внески до фонду соціального захисту інвалідів
стор. 114 з 142

0

0

0

0

0

0

0
0
0
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Інформація з нарахування за
звітний рік, тис. грн

Державний
/місцевий
бюджет

ККДБ

Сплата у звітному
році, тис. грн
Сплачено у
В тому
База
Нараховано
Ставка
звітному
числі за
оподаткув
за звітний
податку
році,
попередні
ання
рік
всього
роки

Назва платежу

Штрафи
Штрафи, пеня, конфіскація, видобувна діяльність
Штрафи, пеня, конфіскація, інші види діяльності
Інші
Частка прибуткової продукції, яка належить державі
відповідно до угоди про розподіл продукції
Спеціальний платіж (бонус) за підписання угоди,
спеціальний платіж (бонус) за відкриття на ділянці
надр промислових запасів вуглеводневої сировини,
інші подібні спеціальні платежі (бонуси), що
сплачується на користь держави, органів державної
влади та місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій у зв'язку з
пошуком, розвідкою та видобутком продукції
Інші податки та збори, що сплачуються безпосередньо
в місцеві бюджети, видобувна діяльність
Інші податки та збори, що сплачуються безпосередньо
в державний бюджет, видобувна діяльність

МБ
МБ
ДБ/МБ

ДБ

МБ
ДБ

0

0
0

0

0
0

0
0
0

платежі/надходження в місцевий бюджет
платежі/надходження в державний бюджет

підпису

(П.І.Б.)
стор. 115 з 142

0

0

0

з них в місцевий бюджет

Місце

0

0

Всього сплачено
з них в державний бюджет

МБ
ДБ

0
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керівника (власника)
та/або особи,
відповідальної за
достовірність наданої
інформації

(П.І.Б.)
телефон:
факс:
електронна
пошта:

стор. 116 з 142
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Інструкція про порядок заповнення Річного звіту про сплату податків та інших платежів для підприємств, що відносяться до
добувної галузі
1.Загальні положення
Інструкція поширюється на підприємства, установи та організації видобувної галузі, їхні відділення, філії, інші відособлені підрозділи та
представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності (далі - підприємство).
Звіт про Платежі/Надходження заповнюється за 2013 рік підприємствами, що належать до нафтогазового сектору (в т.ч. власники нафтота газопроводів).
2. Інструкція з заповнення
1. За наявності у Платника філіалів та представництв, Звіт надається за кожним суб’єктом господарювання.
2. Дані за Платежами/Надходженнями заповнюються Платником/Отримувачем згідно з кодами класифікації доходів бюджету (далі ККДБ) відповідно до Єдиної бюджетної класифікації України, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011
року №11 «Про бюджетну класифікацію».
3. У Звіті відображаються суми фактично здійснених за звітний період Платежів, враховуючи Платежі, здійснені в рахунок погашення
заборгованості за попередній період, в тому числі, за рахунок інших надлишково сплачених Платежів, вказаних у Звіті. Нараховані,
але не сплачені у звітному періоді суми Платежів у Звіт не включаються.
4. Суми Платежів вказуються Платником згідно з даними бухгалтерського обліку і підтверджуються Аудитором, який проводить Аудит
діяльності Платника. У випадку відсутності аудиторського висновку або підтвердження Аудитора за сумами податків, заплачених
Платником, такий платник надає пояснення щодо причин відсутності аудиту/підтвердження аудитором сум податків. Суми
повернення ПДВ з бюджету вказуються з мінусом.
5. У разі отримання від Компанії за звіркою запиту з приводу помилкових або неповних даних, а також з приводу розбіжностей між
даними Платника та Отримувача:
- отримувач надає виписки з рахунку Платника, за яким виявилась розбіжність, за відповідний період;
- платник надає документи, які підтверджують суму здійсненого платежу, за яким виявилась різниця, такі як банківські виписки,
особовий рахунок, що підтверджує виплату податків через зарахування за рахунок інших податків і т.д.
6. За необхідності Платники/Отримувачі можуть звертатись до Компанії зі звірки за поясненнями відносно написання Звіту.
7. У разі відсутності окремих показників ставляться прочерки.
стор. 117 з 142
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8. Звіт затверджується першим керівником Платника/Отримувача або його уповноваженим представником, відповідальним за якість та
достовірність інформації.
9. Якщо сукупний дохід непрофільних сегментів підприємства (інших ніж видобування та транспортування) від реалізації продукції
( товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками підприємства становить менше ніж 10%
загального доходу від продажу зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками всіх сегментів певного виду
(господарського або географічного відповідно), тоді підприємство не розділяє сплату податків між видобувною галуззю та іншими
видами діяльності. Вважається, що сплата податку стосується лише видобувної галузі.
10.Якщо сукупний дохід непрофільних сегментів підприємства (інших ніж видобування та транспортування) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками підприємства становить не менше ніж 10%
загального доходу від продажу зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками всіх господарських сегментів
певного виду, тоді підприємство розділяє сплату податків між видобувною галуззю та іншими видами діяльності. Розділення
відбувається пропорційно до сукупного доходу профільного та непрофільних господарських сегментів.
11.Звіт складається на паперових та електронних носіях і надсилається в Міністерство енергетики та вугільної промисловості України в
строк і на адресу, вказану у Наказі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
3. Зміст шаблону для заповнення
Державний/місцевий
Бюджет
ККДБ
Назва платежу
База оподаткування
Ставка оподаткування
Нараховано за звітний
рік
Сплачено у звітному
році, всього
В тому числі за попередні
роки

Ідентифікатор, до якого бюджету платиться податок (ДБ – державний бюджет,
МБ – місцевий бюджет)
ККДБ, згідно яких зараховуються платежі
Перелік податкових та неподаткових надходжень/платежів
База з якої відбувається нарахування відповідного податку, в тис. грн
Чинна ставка для відповідного податку
Сума податку нарахована за звітний рік
Сума Платежу/Надходження, вказаного в стовпці Назва платежу, фактично
сплаченого/отриманого за ККДБ, визначеному в Стовпці ККДБ, в тис. грн
Сума Платежу/Надходження, фактично сплаченого/отриманого у звітному році,
але за попередні періоди, вказаного в стовпці Назва платежу, фактично
сплаченого/отриманого за ККДБ, визначеному в Стовпці ККДБ, в тис. грн
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ДОДАТОК 5. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ У СФЕРІ
ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ТА ГАЗУ

Орган влади
Верховна Рада України

Основні
функції/повноваження
видобування нафти та газу

у

сфері

Підпорядкування
влади
Виборний орган

1) Прийняття законів133

органу Основні
акти

нормативно-правові

Конституція України
Закон України «Про Регламент
Верховної Ради України»136

2) Визначення основних напрямів державної
політики134

Кодекс України про надра

3) Затвердження загальнодержавних програм
розвитку нафтогазовидобувної галузі135
Президент України137

1) Участь у законодавчому процесі (право
законодавчої ініціативи, підписання / право
вето щодо законів, прийнятих Верховною

Виборний орган

Конституція України

133
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 92 Конституції України, засади використання природних ресурсів визначаються винятково законами України. Окрім Конституції
України, основними законодавчими актами, що регулюють відносини у сфері видобування нафти та газу, є Кодекс України про надра № 132/94-ВР від 27 липня 1994
року, Закон України «Про нафту і газ» № 2665-III від 12 липня 2001 року, Гірничий закон України № 1127-XIV від 6 жовтня 1999 року, Закон України «Про угоди про
розподіл продукції» № 1039-XIV від 14 вересня 1999 року та інші закони.
134
Постанова Верховної Ради України «Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки» № 188/98-ВР від 5 березня 1998 року.
135
Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» № 3268-VI від 21 квітня 2011
року.
136
Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» № 1861-VI від 10 лютого 2010 року.
137
Президент України формально не належить до жодної з гілок влади (законодавча, виконавча, судова).
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Звіт ІПВГ України за 2013 р.

Основні
функції/повноваження
видобування нафти та газу

Орган влади

у

сфері

Підпорядкування
влади

органу Основні
акти

нормативно-правові

Радою України)
2) Видання указів і розпоряджень, які є
обов'язковими до виконання на території
України138
3) Утворення, реорганізація та ліквідація
міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади за поданням Прем'єрміністра України
Кабінет
України

Міністрів

Відповідальний
перед Конституція України
1) Реалізація
державної
політики
у Президентом
України,
Закон України «Про Кабінет
нафтогазовидобувній сфері, спрямування та підконтрольний і підзвітний
Міністрів України»140
координація роботи міністерств та інших Верховній Раді України
центральних органів виконавчої влади
2) Участь у законодавчому
законодавчої ініціативи)

процесі

(право

3) Видання постанов і розпоряджень, які є
обов'язковими до виконання139

138

Наприклад, Указ Президента України «Про встановлення рентної плати за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні» № 785/94 від 21 грудня 1994 року, Указ
Президента України «Про реформування нафтогазового комплексу України» № 151/98 від 25 лютого 1998 року.
139
Наприклад, Постанова Кабінету України Міністрів України «Про Основні напрями реформування нафтогазового комплексу України» № 1510 від 16 грудня 1996 року.
140
Закон України «Про Кабінет Міністрів України» № 2591-VI від 7 жовтня 2010 року.
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Звіт ІПВГ України за 2013 р.

Орган влади
Міністерство екології та
природних
ресурсів
України

Основні
функції/повноваження
видобування нафти та газу

у

сфері

Підпорядкування
влади

органу Основні
акти

Спрямовується
і
1) Нормативно-правове регулювання низки координується
Кабінетом
питань, зокрема щодо обліку робіт з Міністрів
України
геологічного вивчення надр, обліку обсягу
( центральний
орган
погашених і видобутих корисних копалин та виконавчої влади з питань
їх втрат, обліку нафтових і газових формування
та
свердловин
забезпечення
реалізації
державної політики у сфері
раціонального
використання, відтворення і
3) Реєстрація першого і остаточного варіантів
охорони
природних
проектів угоди про розподіл продукції, а
ресурсів)
також державна реєстрація такої угоди
2) Видання обов'язкових до виконання наказів

нормативно-правові

Закон України «Про охорону
навколишнього
природного
середовища»
Положення про Міністерство
екології та природних ресурсів
України141
Порядок видачі дозволів на
спеціальне
використання
природних
ресурсів
і
встановлення
лімітів
використання
ресурсів
загальнодержавного
значення142
Порядок реєстрації проектів
угоди про розподіл продукції та
державної реєстрації угоди про
розподіл продукції143

141

Указ Президента України «Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України» № 452/2011 від 13 квітня 2011 року.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів
загальнодержавного значення» № 459 від 10 серпня 1992 року.
143
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди
про розподіл продукції» № 40 від 5 лютого 2013 року.
142
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Звіт ІПВГ України за 2013 р.

Орган влади

Основні
функції/повноваження
видобування нафти та газу

Міністерство
енергетики та вугільної
промисловості України

1) Видання
наказів144

Міністерство доходів і
зборів України

у

сфері

Підпорядкування
влади

органу Основні
акти

нормативно-правові

Спрямовується
і Положення про Міністерство
виконання координується
Кабінетом енергетики
та
вугільної
Міністрів
України промисловості України145
( центральний
орган
2) Моніторинг нафтогазового ринку
виконавчої влади з питань
формування
та
3) Затвердження
технологічних
проектних
забезпечення
реалізації
документів на розробку родовищ нафти і газу
державної
політики
у
нафтогазовому комплексі)
обов'язкових

до

Спрямовується
і Податковий кодекс України146
1) Збір, облік, контроль за сплатою податків, координується
Кабінетом
Положення про Міністерство
зборів, митних платежів (зокрема рентної Міністрів
України
доходів і зборів України147
плати за користування надрами (
для центральний
орган
видобування корисних копалин)
виконавчої влади з питань
формування
та
2) Видання обов'язкових до виконання наказів
забезпечення
реалізації
державної податкової та

144

Наприклад, наказ Міністерства палива та енергетики України «Про затвердження Переліку нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного
газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування та Порядку визначення їх розмірів» № 604 від 30 вересня 2004
року. Відповідно до Указу Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» № 1085/2010 від 9 грудня 2010 року, Міністерство
енергетики та вугільної промисловості України утворено внаслідок реорганізації Міністерство палива та енергетики України та Міністерства вугільної промисловості
України. Водночас, окремі акти Міністерство палива та енергетики України у сфері видобування нафти та газу не втратили чинність у 2013 році.
145

Указ Президента України «Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України» № 382/2011 від 6 квітня 2011 року.

146

Податковий кодекс України № 2755-VI від 2 грудня 2010 року.

147

Указ Президента України «Про Міністерство доходів і зборів України» № 141/2013 від 18 березня 2013 року.
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Звіт ІПВГ України за 2013 р.

Орган влади

Основні
функції/повноваження
видобування нафти та газу

у

сфері

Підпорядкування
влади

органу Основні
акти

нормативно-правові

митної політики)
Державна
служба
геології та надр України

Спрямовується
і
1) Моніторинг мінерально-сировинної бази, координується
Кабінетом
геологічного середовища та підземних вод
Міністрів України через
Міністра
екології
та
2) Державний
контроль
за
геологічним
природних ресурсів України
вивченням надр (державний геологічний
контроль) та їх раціональним і ефективним
використанням
3) Державний облік родовищ, запасів і проявів
корисних копалин

Кодекс України про надра
Закон України «Про державну
геологічну службу України»148
Положення
про
службу
геології
України149

Державну
та
надр

Порядок надання спеціальних
дозволів
на
користування
150
надрами

4) Видача спеціальних дозволів на користування
надрами (зокрема, спеціальних дозволів на
видобування корисних копалин)
5) Контроль за додержанням користувачами
нафтогазоносних надр умов дозволів на
введення родовища або окремого покладу
нафти та газу в дослідно-промислову та
промислову розробку

148

Закон України «Про державну геологічну службу України» № 1216-XIV від 4 листопада 1999 року.

149

Указ Президента України «Про Положення про Державну службу геології та надр України» № 391/2011 6 квітня 2011 року.

150

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» № 615 від 30 травня 2011 року.
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Звіт ІПВГ України за 2013 р.

Орган влади

Основні
функції/повноваження
видобування нафти та газу

у

сфері

Підпорядкування
влади

органу Основні
акти

нормативно-правові

6) У межах повноважень здійснення перевірок,
за результатами яких складення актів,
видання приписів щодо усунення фактів
порушень вимог нормативно-правових актів
Державна екологічна
інспекція України

Державна
служба
гірничого нагляду та
промислової
безпеки
України

151

1) Державний
нагляд
(контроль)
додержанням вимог законодавства
екологічну безпеку

1) Надання гірничих відводів152
153

2) Державний гірничий нагляд

Спрямовується
і
за координується
Кабінетом
про Міністрів України через
Міністра
екології
та
природних ресурсів України

Спрямовується
і
координується
Кабінетом
Міністрів України через
Міністра
надзвичайних
ситуацій України

Закон України «Про охорону
навколишнього
природного
середовища»
Положення
екологічну
України151

про

Державну
інспекцію

Кодекс України про надра
Положення
про Державну
службу гірничого нагляду та
промислової
безпеки
154
України

Указ Президента України «Про Положення про Державну екологічну інспекцію України» № 454/2011 від 13 квітня 2011 року.

152

Гірничий відвід – це частина надр, надана користувачам для промислової розробки родовищ корисних копалин та цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних
копалин (частина 1 статті 17 Кодексу України про надра).
153
Державний гірничий нагляд – це нагляд за додержанням підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства, правил і норм щодо ведення
робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, а також використанням і переробкою мінеральної сировини (пункт 1 Положення про
порядок здійснення державного гірничого нагляду).
154

Указ Президента України «Про Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України» № 408/2011 від 6 квітня 2011 року.
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Звіт ІПВГ України за 2013 р.

Орган влади

Основні
функції/повноваження
видобування нафти та газу

у

сфері

Підпорядкування
влади

органу Основні
акти

нормативно-правові

Положення
про
порядок
здійснення
державного
гірничого нагляду155
Положення
про
порядок
надання гірничих відводів156
Національна
комісія,
що здійснює державне
регулювання у сфері
енергетики

Підпорядкована Президенту
1) Формування й забезпечення реалізації України,
підзвітна
цінової і тарифної політики на ринку нафти та Верховній Раді України
газу (зокрема – встановлення цін на товарний
природний газ власного видобування)

Верховна
Рада
Автономної Республіки
Крим

Виборний орган Автономної Конституція України
1) Розподіл
між
відповідними
місцевими Республіки Крим
Закон
України
«Про
бюджетами плати за користування надрами
затвердження
Конституції
Автономної
Республіки
2) Розроблення, затвердження та виконання
158
Крим»
місцевих програм розвитку мінеральносировинної
бази,
раціонального
використання та охорони надр

155

Положення про Національну
комісію, що здійснює державне
регулювання
у
сфері
157
енергетики

Закон України «Про Верховну
Раду Автономної Республіки
Крим»159

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду» № 134 від 21 лютого 1995 року.

156

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів» № 59 від 27 січня 1995 року.

157

Указ Президента України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» № 1059/2011 23 листопада 2011 року.

158

Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим» № 350-XIV від 23 грудня 1998 року.

159

Закон України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» № 90/98-ВР від 10 лютого 1998 року.

стор. 125 з 142

Звіт ІПВГ України за 2013 р.

Орган влади

Основні
функції/повноваження
видобування нафти та газу

у

сфері

Підпорядкування
влади

органу Основні
акти

нормативно-правові

Кодекс України про надра
Рада
міністрів
Автономної Республіки
Крим

Уряд
Автономної
1) Надання
спеціальних
дозволів
на Республіки Крим
користування надрами (спеціальних дозволів
на видобування корисних копалин місцевого
значення на території Автономної Республіки
Крим)
2) Надання гірничих відводів (для розробки
родовищ корисних копалин місцевого
значення на території Автономної Республіки
Крим)

Конституція України
Закон
України
«Про
затвердження
Конституції
Автономної Республіки Крим»
Закон України «Про Раду
міністрів
Автономної
160
Республіки Крим»
Кодекс України про надра

3) Спрямування, координація та контроль
діяльності
органів
виконавчої
влади
Автономної Республіки Крим
Обласні, Київська та
Севастопольська міські
державні адміністрації

1) Видача
дозволів
на
спеціальне
водокористування (необхідні для здійснення
діяльності у сфері видобування нафти та
газу)

Місцеві
державні
адміністрації та їх голови під
час
здійснення
своїх
повноважень відповідальні
перед Президентом України
та
Кабінетом
Міністрів

160

Закон України «Про Раду Міністрів Автономної Республіки Крим» № 3530-VI від 16 червня 2011 року.

161

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» № 586-XIV від 9 квітня 1999 року.
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Орган влади

Основні
функції/повноваження
видобування нафти та газу

у

сфері

Підпорядкування
влади

органу Основні
акти

нормативно-правові

України,
підзвітні
і Порядок погодження та видачі
2) Контроль за використанням та охороною
підконтрольні
Кабінету дозволів
на
спеціальне
надр
163
Міністрів України
водокористування
Місцеві
державні
адміністрації є підзвітними і
підконтрольними
відповідним
районним,
обласним радам у частині
повноважень, делегованих
їм відповідними районними,
обласними радами, а також
у виконанні рішень рад з
цих питань
Київський міський голова як
голова Київської міської
державної адміністрації під
час
здійснення
своїх
повноважень
у
сфері
виконавчої
влади
відповідальний
перед
Президентом
України
і
Кабінетом
Міністрів

162

Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ» № 401-XIV від 15 січня 1999 року.

163

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459» № 321 від 13 березня 2002 року.
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Орган влади

Основні
функції/повноваження
видобування нафти та газу

у

сфері

Підпорядкування
влади

органу Основні
акти

нормативно-правові

України, а також підзвітний
і підконтрольний Кабінету
Міністрів України
Обласні, Київська та
Севастопольська міські
ради

Сільські,
селищні,
міські і районні ради

164

Органи та посадові особи
1) Надання гірничих відводів (для розробки місцевого самоврядування
родовищ корисних копалин місцевого є
підзвітними,
значення)
підконтрольними
і
відповідальними
перед
2) Видача
дозволів
на
спеціальне
територіальними громадами
водокористування (необхідні для здійснення
час
здійснення
діяльності у сфері видобування нафти та Під
повноважень
місцевого
газу)
самоврядування Київська
3) Здійснення контролю за використанням та міська
державна
охороною надр
адміністрація як виконавчий
орган є підконтрольною,
підзвітною і відповідальною
перед Київською міською
радою

Конституція України
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»164
Закон України «Про столицю
України – місто-герой Київ»
Кодекс України про надра
Порядок погодження та видачі
дозволів
на
спеціальне
водокористування

Органи та посадові особи Конституція України
1) Погодження клопотань про надання надр у місцевого самоврядування
Закон України «Про місцеве
користування
є
підзвітними,
самоврядування в Україні»
підконтрольними
і
2) Здійснення контролю за використанням та

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21 травня 1997 року.
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Орган влади

Основні
функції/повноваження
видобування нафти та газу
охороною надр

у

сфері

Підпорядкування
влади
відповідальними
територіальними
громадами.

органу Основні
акти

перед Кодекс України про надра

Виконавчі органи сільських,
селищних,
міських,
районних у містах рад є
підконтрольними
і
підзвітними
відповідним
радам,
а
з
питань
здійснення делегованих їм
повноважень
органів
виконавчої влади - також
підконтрольними
відповідним
органам
виконавчої влади
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ДОДАТОК 6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДЗВІТНІ КОМПАНІЇ, ЯКІ
РОЗКРИЛИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КІНЦЕВИХ (БЕНЕФІЦІАРНИХ)
ВЛАСНИКІВ
№

Підзвітна компанія

1.

ПАТ "Укргазвидобування"

2.

ТОВ "Західгазінвест"

3.

ТОВ "Юсенко Надра"

4.

ТОВ "Надра-Геоінвест"

5.

Дочірнє підприємство НАК "Надра України" "Чернігівнафтогазгеологія"

6.

ТОВ "Інженерно-бурова група "Тритон"

7.

ТОВ "Енергосервісна компанія "Еско-Північ"

8.

ТОВ "Парі"

9.

ТОВ "Перша українська газонафтова компанія"

10. Дочірнє підприємство "Алдеа Україна"
11. ТОВ "Надрагаз"
12. ТОВ "Нафтогаз Гарант"
13. ТОВ "Східний геологічний союз"
14. ПРАТ "Природні ресурси"
15. ТОВ "Гео Альянс Косачівське"
16. ТОВ "Гео Альянс Львівське"
17. ТОВ "Гео Альянс Височанське"
18. ТОВ "Гео Альянс Ясенівське"
19. ТОВ "Гео Альянс Миролюбівське"
20. ТОВ "Гео Альянс Таранушинське"
21. ТОВ "Куб-газ"
22. ТОВ "Тисагаз"
23. ТОВ "Техногазіндустрія"
24. ТОВ "Міжрегіональна газова компанія"
25. ТОВ "Реконструкція технологічних свердловин"
26. ТОВ "Західнадрасервіс"
27. ТОВ "Горизонти"
28. ТОВ "Бурова компанія "Горизонти"
29. ТОВ "ДП "Укрспецзамовлення"
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№

Підзвітна компанія

30. ТОВ "Геологічне бюро "Львів"
31. ТОВ "Прикарпатська енергетична компанія"
32. ТОВ "Богородчанинафтогаз"
33. ТОВ "Укрістгаз"
34. ПРАТ "Газінвест"
35. ПРАТ "Нафтогазвидобування"
36. ТОВ "Миронівкабудмонтаж"
37. ТОВ "Альба ресурс"
38. ТОВ "Укрнафтогазінвест"
39. ТОВ "Трубопласт"
40. ПРАТ "Укргазвидобуток"
41. ТОВ "Пром-Енерго Продукт"
42. ТОВ "Українська бурова компанія"
43. ТОВ "Нафтогазова компанія "Буковина"
44. ТОВ "Промислова компанія "Газвидобування"
45. ТОВ "МТ Груп"
46. ТОВ Українсько-Азербайджанське СП "Укр-Аз-Ойл"
47. ТОВ "Ролвуд оіл"
48. ТОВ "Азов петролеум ЛЛС"
49. Спільне Українсько-Канадське підприємство "Коломийська нафтогазова компанія
"Дельта"
50. ТОВ "Афон 2010"
51. ТОВ "Макком-груп"
52. ТОВ "Карпатська індустріальна група 1926"
53. ТОВ "ВІВА Експлорейшн"
54. ТОВ "Рожнятівнафта"
55. ТОВ "АЛД"
56. ТОВ "Західенергобуд"
57. ТОВ "Білмар"
58. ТОВ "Українсько-Британське СП "Єврокрим"
59. ТОВ "Астрогаз"
60. ТОВ "Союз-будресурси"
61. ТОВ "Газ Ресурс"
62. ТОВ "Нафтогазова компанія "Альфа"
63. ТОВ "М.В.-Енергосоїл"
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№

Підзвітна компанія

64. ТОВ "НВК "Український енергетичний союз"
65. ТОВ "Укргеоінвест"
66. ТОВ "Укрнефтегазразведка"
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ДОДАТОК 7. ІСТОТНІ УМОВИ УРП
В УРП мають визначатися: перелік видів діяльності інвестора та програма обов'язкових робіт із
визначенням строків виконання, обсягів і видів фінансування, технологічного обладнання та
інших показників, що не можуть бути нижчими від запропонованих інвестором у конкурсній
заяві, а також інші істотні умови165.
Істотними умовами угоди про розподіл продукції є:
1) найменування сторін угоди та їх реквізити;
2) характеристика ділянки надр (родовищ корисних копалин), щодо якої укладається угода,
включаючи географічні координати району робіт, а також обмеження щодо глибини
промислової розробки надр;
3) умови надання земельної ділянки для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, та
ділянки надр;
4) проект рекультивації земель, порушених під час проведення пошуку, розвідки та
видобування корисних копалин;
5) вид (види) користування надрами;
6) перелік, обсяги і строки виконання передбачених угодою робіт;
7) вимоги до якості виконуваних згідно з угодою робіт;
8) права та обов'язки сторін, зокрема права інвестора щодо користування землею, надрами та
інші права, а також його обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті;
9) порядок узгодження сторонами бюджетів та програм робіт;
10) умови використання корисних копалин;
11) порядок визначення вартості видобутих корисних копалин, в тому числі валюта, в якій буде
виражено таку вартість, в угоді за участю іноземного інвестора;
12) порядок внесення платежів за користування надрами;
13) пункт виміру;
14) обов'язок інвестора доставляти вироблену продукцію в пункт виміру;
15) умови визначення обсягу компенсаційної продукції;
16) склад витрат, що підлягають відшкодуванню компенсаційною продукцією;
17) порядок та умови розподілу прибуткової продукції між державою та інвестором;
18) порядок і строк передачі державі належної їй частини прибуткової продукції. Угодою може
передбачатися передача державі грошового еквівалента частини прибуткової продукції, що
належить державі;

165

Закон України «Про угоди про розподіл продукції» №1039-XIV від 14.09.1999 р.
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19) порядок переходу права власності на вироблену продукцію;
20) порядок одержання інвестором частини прибуткової продукції, що належить йому
відповідно до угоди;
21) порядок переходу права власності на майно від інвестора до держави;
22) порядок контролю за виконанням угоди про розподіл продукції; строк, форми та зміст звітів,
інформації, рахунків, що подаються інвестором Кабінету Міністрів України або уповноваженому
Кабінетом Міністрів України центральному органу виконавчої влади;
23) вимоги щодо повернення ділянок надр та земельних ділянок, наданих для потреб,
пов'язаних з користуванням надрами, після закінчення дії угоди у разі її дострокового
припинення або закінчення окремих етапів робіт, а також строки та порядок повернення цих
ділянок;
24) умови внесення змін, дострокового припинення або продовження дії угоди;
25) умови переуступлення інвестором прав та обов'язків, передбачених угодою;
26) вимоги щодо раціонального і комплексного використання та охорони надр і довкілля,
безпеки та охорони праці персоналу, залученого до передбачених угодою робіт;
27) порядок консервації або ліквідації гірничих об'єктів;
28) строк дії угоди, дата, місце підписання та порядок набрання нею чинності;
29) відповідальність сторін угоди та засоби її забезпечення;
30) порядок розгляду спорів;
31) порядок передачі інвестором рухомого майна державі, яке було ним створене або придбане
для виконання угоди про розподіл продукції та право власності на яке перейшло до держави
відповідно до закону;
32) інші істотні умови, передбачені цим Законом.
УРП, укладені щодо пошуку, розвідки та видобування вуглеводневої сировини, а також щодо
використання родовищ із значними запасами корисних копалин, повинні передбачати також
такі істотні умови:
щорічне декларування видобувних характеристик;
порядок користування геологічною, геофізичною та іншою інформацією;
порядок і особливості обліку витрат на промислові та технологічні потреби;
порядок і строки оцінки рівня забруднення довкілля в районі експлуатації ділянки надр
( земельної ділянки, наданої для потреб, пов'язаних з користуванням надрами) на момент
укладення угоди;
обсяги і строки виконання природоохоронних заходів;
порядок узгодження та затвердження програм робіт, зокрема програм проведення нафтових
операцій;
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умови відповідального зберігання державної частки видобутих корисних копалин до передачі їх
державі;
умови страхування майнових ризиків, включаючи втрату видобутих корисних копалин внаслідок
розливу, повені, пожежі;
умови виключного ризику під час розробки родовищ.
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ДОДАТОК 8. КОНСОЛІДОВАНА БАЗА ДАНИХ ЩОДО СПЛАТИ ПОДАТКІВ ТА ІНШИХ
ПЛАТЕЖІВ КОМПАНІЯМИ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ В 2013 Р.
Державний/
місцевий
бюджет

ДБ
ДБ

ККДБ

11020000
11020100 11024600
11020100 11024600
11010000

ДБ
ДБ

1101010011010700
1101010011010700
12020000

МБ
МБ

12020100 12031200
12020100 12031200
13030000

ДБ/МБ

13030100

МБ

13030200

ДБ

13030400

МБ

13030500

Назва платежу
Податки
Податок на прибуток

Нараховано за
звітний рік

Сплачено у звітному році
Сплачено у
В тому числі
звітному році, за попередні
всього
роки

27 205 455
2 038 493

25 769 108
3 194 220

1 392 180
282 893

1 441 633

2 625 426

272 405

Податок на прибуток підприємства, інші види діяльності

596 861

568 794

10 488

Податок на доходи фізичних осіб

584 232

954 251

45 160

Податок на доходи фізичних осіб, видобувна діяльність

528 709

896 383

42 303

55 523

57 867

2 857

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів

59

62

-

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу, видобувна діяльність

57

59

-

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу, інші види діяльності

2

2

-

9 087 620

8 825 903

285 320

30 355

184 624

172 690

10

85

74

-

-

-

-

-

-

Податок на прибуток підприємства, видобувна діяльність

Податок на доходи фізичних осіб, інші види діяльності

Плата за користування надрами
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин
загальнодержавного значення
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин
місцевого значення
Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах
виключної (морської) економічної зони
Плата/Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати плати
за користування надрами
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Звіт ІПВГ України за 2013 р.

Державний/
місцевий
бюджет

ККДБ

МБ

13030600

ДБ
ДБ
ДБ

13030700
13030800
13030900
13050000
13050100 13050600
13050100 13050600
13020000

МБ
МБ

Назва платежу
Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням
корисних копалин
Плата за користування надрами для видобування нафти
Плата за користування надрами для видобування природного газу
Плата за користування надрами для видобування газового конденсату
Плата за землю

7 727

-

4 581 781
3 085 298
1 380 761
75 700

4 287 758
2 942 416
1 401 797
76 918

75 964
31 711
4 882
5 346

70 301

71 734

4 410

Плата за землю, інші види діяльності

1 064

847

574

Збір за спеціальне використання води

2 404

2 446

431

2 394

2 439

430

7
12 631 673

7
10 190 083

1
322 865

Податок на додану вартість, видобувна діяльність

2 077 398

2 440 271

116 824

Податок на додану вартість, інші види діяльності

10 554 275

7 749 812

206 041

-

-

-

-

-

-

Плата за землю, видобувна діяльність

13020000

Збір за спеціальне використання води, видобувна діяльність

ДБ/МБ

Збір за спеціальне використання води, інші види діяльності
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів, видобувна діяльність
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів, інші види діяльності
Плата за використання інших природних ресурсів
Плата за використання інших природних ресурсів, видобувна діяльність
Плата за використання інших природних ресурсів, інші види діяльності
Податок на додану вартість

ДБ

13020000
13010000
13010000
13010000
13070000
13070000
13070000
14010000
14010100,
14010300 14010700
14010100,
14010300 14010700
14010200

ДБ

14010900

МБ
МБ

ДБ
ДБ

Сплачено у звітному році
Сплачено у
В тому числі
звітному році, за попередні
всього
роки

7 865

ДБ/МБ

МБ
МБ

Нараховано за
звітний рік

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами
Податкова заборгованість з податку на додану вартість підприємств,
додаткові податкові зобов'язання з цього податку, розстрочені податкові
зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з податку на
додану вартість (у тому числі відсотки за користування податковим
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Звіт ІПВГ України за 2013 р.

Державний/
місцевий
бюджет

ККДБ

ДБ

14011100

ДБ
ДБ

15010000
15020000
17000000
17010000

ДБ

17010100

ДБ

17010200

ДБ

17010300

ДБ

17010400

ДБ

17010500

ДБ

17010700

Назва платежу
кредитом), що спрямовуються на розрахунки з погашення заборгованості
з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися
населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості
теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що
затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної
влади чи органами місцевого самоврядування
Податкова заборгованість з податку на додану вартість підприємств,
додаткові податкові зобов'язання з цього податку, розстрочені податкові
зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з податку на
додану вартість (у тому числі відсотки за користування податковим
кредитом), що спрямовуються на субвенцію з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких
нечистот
Мито
Ввізне мито
Вивізне мито
Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси
Рентна плата
Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня
2013 року
Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні, нарахована
до 1 січня 2013 року
Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні,
нарахована до 1 січня 2013 року
Плата/Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати
рентної плати за нафту, що видобувається в Україні
Плата/Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати
рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного
газу територією України
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Нараховано за
звітний рік

Сплачено у звітному році
Сплачено у
В тому числі
звітному році, за попередні
всього
роки

-

-

-

80
80
2 545 963
1

17 574
17 574
2 058 790
295

3
3
226 274
14 518

85

25 952

18 562

2

124 985

96 958

-

86 819

84 694

-

-

-

-

-

-

1 638 518

935 444

-

Звіт ІПВГ України за 2013 р.

Державний/
місцевий
бюджет

ККДБ

ДБ

17010800

ДБ

17010900

ДБ

17011200

ДБ

17011500

ДБ

17060000

ДБ
ДБ

19010000
19010100 19010900
19010100 19010900
21000000

Назва платежу
Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів
магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією
України
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку
територією України
Податкова заборгованість з рентної плати за транзитне транспортування
трубопроводами природного газу територією України, розстрочені
податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з цього
податку (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що
спрямовуються на розрахунки з погашення заборгованості з різниці в
тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення,
що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка
виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії,
послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися
або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами
місцевого самоврядування
Податкова заборгованість з рентної плати за транзитне транспортування
трубопроводами природного газу територією України, розстрочені
податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з цього
податку (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що
спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких
нечистот
Збір у вигляді цільової надбавки до чинного тарифу на природний газ для
споживачів усіх форм власності
Екологічний податок
Екологічний податок, видобувна діяльність
Екологічний податок, інших види діяльності
Неподаткові надходження/платежі
Дивіденди
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Нараховано за
звітний рік

Сплачено у звітному році
Сплачено у
В тому числі
звітному році, за попередні
всього
роки

90 814

99 290

8 476

-

-

-

-

-

-

-

-

-

816 542

786 005

3 066

47 181

48 708

5 859

47 172

48 699

5 859

9

9

-

2 241 114
43 251

2 389 620
43 251

135 756
157

Звіт ІПВГ України за 2013 р.

Державний/
місцевий
бюджет

ККДБ

ДБ

2101000021010900

ДБ

2101000021010900

ДБ

2101000021010900

ДБ

2101000021010900

ДБ

22010000
22012100

ДБ
ДБ
ДБ

МБ

ДБ

22011500,
22010200 22011400,
22011700 22012000,
22012200 22012500
22090000
22090100 22090600

Назва платежу
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету,
видобувна діяльність
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, інші
види діяльності
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських
товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, видобувна
діяльність
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських
товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, інші види
діяльності
Плата за надання адміністративних послуг
Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами
Плата за проведення авторського нагляду за реалізацією проектних
технологічних документів розробки родовищ
Плата за право користування геологічною інформацією, створеною
(придбаною) на кошти державного бюджету
Плата за проведення експертизи Центральною комісією Міненерговугілля
з питань розробки газових, газоконденсатних, нафтових родовищ та
експлуатації підземних сховищ газу

Нараховано за
звітний рік

Сплачено у звітному році
Сплачено у
В тому числі
звітному році, за попередні
всього
роки

-

-

-

-

-

-

43 251

43 251

157

-

-

-

116 072
114 482

152 703
150 598

-

-

-

-

827

827

-

764

764

-

-

514

-

Державне мито

1 924

2 000

8

Державне мито

1 924

2 000

8

Соціальні внески

2 027 202

2 186 437

95 401

Єдиний соціальний внесок, нарахований роботодавцем на заробітну плату

1 928 229

2 082 838

89 578

Плата за надання адміністративних послуг, що не стосується видобувної
діяльності
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Звіт ІПВГ України за 2013 р.

Державний/
місцевий
бюджет

ККДБ

Назва платежу

Нараховано за
звітний рік

Сплачено у звітному році
Сплачено у
В тому числі
звітному році, за попередні
всього
роки

співробітників, видобувна діяльність

МБ
МБ
МБ
ДБ/МБ

ДБ

МБ
ДБ

50000000
50070000

Єдиний соціальний внесок, нарахований роботодавцем на заробітну плату
співробітників, інші види діяльності
Цільові фонди
Внески до фонду соціального захисту інвалідів
Штрафи
Штрафи, пеня, конфіскація, видобувна діяльність
Штрафи, пеня, конфіскація, інші види діяльності
Інші
Частка прибуткової продукції, яка належить державі відповідно до угоди
про розподіл продукції
Спеціальний платіж (бонус) за підписання угоди, спеціальний платіж
(бонус) за відкриття на ділянці надр промислових запасів вуглеводневої
сировини, інші подібні спеціальні платежі (бонуси), що сплачується на
користь держави, органів державної влади та місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій у зв'язку з пошуком,
розвідкою та видобутком продукції
Інші податки та збори, що сплачуються безпосередньо в місцеві бюджети,
видобувна діяльність
Інші податки та збори, що сплачуються безпосередньо в державний
бюджет, видобувна діяльність
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98 973

103 600

5 823

3 613
3 613
49 052
49 052
192 050

4 593
4 593
636
614
22
400 154

3 425
3 425
36 766
36 766
218 030

-

-

-

-

-

-

27 798

27 473

7 876

164 253

372 681

210 154

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Інформація про компанію EY
EY є міжнародним лідером із аудиту, оподаткування, супроводу угод і
консультування. Наші знання та якість послуг, які ми надаємо, сприяють
зміцненню довіри і впевненості на ринках різних країн у всьому світі. Ми
формуємо команду видатних лідерів, під чиїм управлінням наш колектив
виконує взяті на себе зобов'язання. Таким чином, ми робимо суттєвий
внесок у поліпшення ділового середовища в інтересах наших
співробітників, клієнтів і суспільства в цілому.
Ми взаємодіємо з компаніями з країн СНД, допомагаючи їм у досягненні
бізнес-цілей. У 20 офісах нашої фірми (у Москві, Санкт-Петербурзі,
Новосибірську, Єкатеринбурзі, Казані, Краснодарі, Ростові-на-Дону,
Тольятті, Владивостоці, Южно-Сахалинську, Алмати, Астані, Атирау,
Бішкеку, Баку, Києві, Ташкенті, Тбілісі, Єревані та Мінську) працюють 4500
фахівців.
Назва EY відноситься до глобальної організації та може відноситися до
однієї чи декількох компаній, що входять до складу Ernst & Young Global
Limited, кожна з яких є окремою юридичною особою. Ernst & Young Global
Limited – юридична особа, створена відповідно до законодавства
Великобританії, - є компанією, що обмежена відповідальністю її учасників, і
не надає послуг клієнтам. Дізнайтеся більше на сайті: ey.com..
© 2015 ТОВ «Ернст енд ЯнгАудиторські послуги»
Усі права захищені
Даний документ підготовлений на підставі Стандарту ІПВГ і Технічного
Завдання для Незалежної Адміністратора, яке було затверджено
Багатосторонньою групою зацікавлених сторін в Україні. Інформація, що
міститься в цьому документі, заснована на даних, наданих
надрокористувачами та державними органами в рамках виконання
проекту. Незалежний Адміністратор покладався на надані йому дані і не
проводив процедур їх перевірки або оцінки на предмет повноти, точності і
коректності. З усіх питань, пов'язаним з наведеними даними про платежі
надрокористувачів та відповідних надходжень державних органів України,
необхідно звертатися до відповідних компанії та / або державні органи.
Інформація в документі призначена лише для загального ознайомлення, у
зв'язку з чим вона не може бути підставою для винесення професійного
судження, використовуватися в якості юридичних доказів.
Компанія EY не несе відповідальності за збитки або шкоду, заподіяну будьяким особам в результаті використання відомостей, що містяться в даному
документі. Особи, які тим чи іншим чином використовують інформацію, що
міститься в цьому документі, роблять це на свій власний ризик.
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