
 
Ставки, об’єкти оподаткування та платники  

рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням 
корисних копалин відповідно до Податкового кодексу України (далі – ПКУ)  

 

Ставки     
Об’єкт оподаткування 

 
Платники  

Згідно  
Додатка 1 

 Обсяг підземного простору (ділянки) 
надр: 
 
 для зберігання природного газу та 
газоподібних продуктів – активний об’єм 
зберігання газу в пористих чи тріщинуватих 
геологічних утвореннях (пластах-
колекторах); 
 
 для зберігання нафти та інших рідких 
нафтопродуктів – об’єм спеціально 
створених та існуючих гірничих виробок 
(відпрацьованих і пристосованих), а також 
природних порожнин (печер); 
 
 для витримування виноматеріалів, 
виробництва і зберігання винопродукції, 
вирощування грибів, овочів, квітів та інших 
рослин, зберігання харчових продуктів, 
промислових та інших товарів, речовин і 
матеріалів, провадження інших видів 
господарської діяльності – площа 
підземного простору, що надана у 
користування в спеціально створених та 
існуючих гірничих виробках 
(відпрацьованих і пристосованих), а також 
природних порожнинах (печерах). 

Юридичні та фізичні 
особи – суб’єкти 
господарювання, які 
використовують у межах 
території України ділянки 
надр для: 

зберігання природного 
газу, нафти, газоподібних 
та інших рідких 
нафтопродуктів; 

витримування 
виноматеріалів, 
виробництва і зберігання 
винопродукції; 

вирощування грибів, 
овочів, квітів та інших 
рослин; 

зберігання харчових 
продуктів, промислових та 
інших товарів, речовин і 
матеріалів; 

провадження інших 
видів господарської 
діяльності. 

 
 

 
Додаток 1  

Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з 
видобуванням корисних копалин (п. 253.5 ст. 253 ПКУ) 

Характер 
користування 

надрами 

Вид користування 
надрами 

Одиниця виміру 
 

Ставка рентної 
плати за 

користування 
надрами в цілях, не 

пов’язаних з 
видобуванням 

корисних копалин, 
за одиницю обсягу 

користування 
надрами, гривень 

на рік 

Використання 
підземного простору 

зберігання 
природного газу та 

тис. куб. метрів 
активного об’єму 

0,56 



надр – пористих чи 
тріщинуватих 
геологічних 
утворень (пластів-
колекторів) 

газоподібних 
продуктів 

Використання 
підземного простору 
– спеціально 
створених та 
існуючих гірничих 
виробок 
(відпрацьованих і 
пристосованих), а 
також природних 
порожнин (печер) 

ерігання нафти та 
інших рідких 
нафтопродуктів 

куб. метрів 0,56 

витримування 
виноматеріалів, 
виробництво і 
зберігання 
винопродукції 

кв. метрів 1,59 

вирощування грибів, 
овочів, квітів та 
інших рослин 

-"- 0,90 

зберігання харчових 
продуктів, 
промислових та 
інших товарів, 
речовин і матеріалів 

-"- 0,69 

провадження іншої 
господарської 
діяльності 

-"- 2,23 

 

 

 

 


