
Ставки, об’єкти оподаткування та платники  
рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин  

відповідно до Податкового кодексу України (далі – ПКУ)  
 

Ставки Об’єкт 
оподаткування 

Платники 

Ставки рентної 
плати за 

користування 
надрами для 
видобування 

корисних копалин 
за видобуті корисні 

копалини 
(мінеральну 

сировину), види 
товарної продукції 

гірничого 
підприємства якої 

затверджені 
кондиціями на 

мінеральну 
сировину об’єкта 
(ділянки) надр, 
встановлені у 
відсотках від 

вартості товарної 
продукції 
гірничого 

підприємства 

До ставок 
застосовуються, 

коригуючі 
коефіцієнти, які 
визначаються 

залежно від виду 
корисної копалини 

(мінеральної 
сировини) та умов її 

видобування 

 

 Об’єктом 
оподаткування 
рентною платою за 
користування надрами 
для видобування 
корисних копалин по 
кожній наданій у 
користування ділянці 
надр, що визначена у 
відповідному 
спеціальному дозволі, 
є обсяг товарної 
продукції гірничого 
підприємства – 
видобутої корисної 
копалини (мінеральної 
сировини), що є 
результатом 
господарської 
діяльності з 
видобування корисних 
копалин у 
податковому 
(звітному) періоді, 
види якої встановлені 
кондиціями на 
мінеральну сировину 
об’єкта (ділянки) надр, 
до якої належать: 
 обсяг товарної 
продукції гірничого 
підприємства – 
видобутої корисної 
копалини (мінеральної 
сировини), що є 
результатом 
господарської 
діяльності з 
видобування корисних 
копалин з надр на 
території України, її 
континентального 
шельфу і виключної 
(морської) економічної 
зони, у тому числі 
обсяг мінеральної 
сировини, що 
утворюється в 
результаті виконання 

 Суб’єкти 
господарювання, у 
тому числі громадяни 
України, іноземці та 
особи без 
громадянства, 
зареєстровані 
відповідно до закону 
як підприємці, які 
набули права 
користування об’єктом 
(ділянкою) надр на 
підставі отриманих 
спеціальних дозволів 
на користування 
надрами (далі – 
спеціальний дозвіл) в 
межах конкретних 
ділянок надр з метою 
провадження 
господарської 
діяльності з 
видобування корисних 
копалин, у тому числі 
під час геологічного 
вивчення (або 
геологічного вивчення 
з подальшою 
дослідно-
промисловою 
розробкою) в межах 
зазначених у таких 
спеціальних дозволах 
об’єктах (ділянках) 
надр.  

 У разі 
укладення власниками 
спеціальних дозволів з 
третіми особами 
договорів на 
виконання робіт 
(послуг), пов’язаних з 
використанням надр, у 
тому числі (але не 
виключно) за 
операціями з 
давальницькою 
сировиною, 

 
Згідно  

Додатка 1 

 
Згідно  

Додатка 2 



первинної переробки, 
що провадиться 
іншими, ніж платник 
рентної плати, 
суб’єктами 
господарювання на 
умовах господарських 
договорів про послуги 
з давальницькою 
сировиною; 
 обсяг товарної 
продукції гірничого 
підприємства – 
видобутої корисної 
копалини (мінеральної 
сировини), що є 
результатом 
господарської 
діяльності з 
видобування корисних 
копалин з відходів 
(втрат, хвостів тощо) 
гірничого 
виробництва, у тому 
числі обсяг 
мінеральної сировини, 
що утворюється в 
результаті виконання 
первинної переробки, 
що провадиться 
іншими, ніж платник 
рентної плати, 
суб’єктами 
господарювання на 
умовах господарських 
договорів про послуги 
з давальницькою 
сировиною, якщо для 
її видобутку 
відповідно до 
законодавства 
необхідно отримати 
спеціальний дозвіл; 
 обсяг товарної 
продукції – видобутої 
корисної копалини 
(мінеральної 
сировини), що є 
результатом 
господарської 
діяльності з 
видобування корисних 
копалин з надр на 
території України, її 
континентального 

платниками рентної 
плати за користування 
надрами для 
видобування корисних 
копалин є власники 
таких спеціальних 
дозволів.  

 Платником 
рентної плати за 
користування надрами 
для видобування 
корисних копалин під 
час виконання 
договорів про спільну 
діяльність без 
утворення юридичної 
особи є уповноважена 
особа – один із 
учасників такого 
договору, на якого 
згідно з його умовами 
покладено обов’язок 
нарахування, 
утримання та внесення 
податків і зборів до 
бюджету з єдиного 
поточного рахунку 
спільної діяльності 
(далі – уповноважена 
особа), за умови, що 
один з учасників 
зазначеного договору 
має відповідний 
спеціальний дозвіл. 
Облік результатів 
спільної діяльності 
ведеться таким 
учасником окремо від 
обліку його 
господарської 
діяльності. Такий 
учасник додатково 
береться на облік як 
платник рентної плати 
за користування 
надрами для 
видобування корисних 
копалин у порядку, 
визначеному ПКУ.
 Платниками 
рентної плати за 
користування надрами 
для видобування 
корисних копалин є 



шельфу і виключної 
(морської) економічної 
зони, у тому числі 
обсяг мінеральної 
сировини, що 
утворюється під час 
виконання робіт, для 
проведення яких 
необхідно отримання 
погодження 
центрального органу 
виконавчої влади, що 
реалізує державну 
політику у сфері 
геологічного вивчення 
та раціонального 
використання надр, у 
тому числі під час 
виконання робіт в 
акваторіях водних 
об’єктів.  
 

землевласники та 
землекористувачі, крім 
суб’єктів 
підприємництва, які 
відповідно до 
законодавства 
відносяться до 
фермерських 
господарств, що 
провадять 
господарську 
діяльність з 
видобування 
підземних вод на 
підставі дозволів на 
спеціальне 
водокористування.  
 Платниками 
рентної плати за 
користування надрами 
для видобування 
корисних копалин є 
суб’єкти 
господарювання, які 
виконують роботи, для 
проведення яких 
необхідно отримати 
погодження 
центрального органу 
виконавчої влади, що 
реалізує державну 
політику у сфері 
геологічного вивчення 
та раціонального 
використання надр 

 
Згідно  

Додатка 3 

Обсяг видобутих 
прісних підземних вод  

 Землевласники 
та землекористувачі, 
крім суб’єктів 
підприємництва, які 
відповідно до 
законодавства 
відносяться до 
фермерських 
господарств, – 
громадяни України, 
іноземці та особи без 
громадянства, що в 
межах наданих їм 
земельних ділянок, 
розмір яких перевищує 
норми, передбачені ст. 
121 Земельного 
кодексу України, 
видобувають прісні 
підземні води із 



застосуванням 
електричних пристроїв 
у обсязі понад 13 
кубічних метрів на 
особу в місяць (за 
показниками 
лічильників)  

 

Додаток 1  

Ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за 
видобуті корисні копалини (мінеральну сировину), види товарної продукції гірничого 

підприємства якої затверджені кондиціями на мінеральну сировину об’єкта (ділянки) надр 
(п. 252.20 ст. 252 ПКУ) 

Назва груп корисних копалин, що надана у користування надрами 
гірничому підприємству для видобування корисної копалини у вигляді 

товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної 
копалини (мінеральної сировини) 

Ставка, 
відсоток від 

вартості 
товарної 
продукції 
гірничого 

підприємства - 
видобутої 
корисної 
копалини 

(мінеральної 
сировини) 

рудні (металовмісні (металічні), у тому числі руди) корисні копалини:  

чорних металів (крім руд заліза), кольорових та легувальних металів 6,25 

руди заліза 3,50, якщо 
середня 
вартість 
залізної руди за 
індексом 
IODEX 62% FE 
CFR China, що 
офіційно 
визначений 
світовим 
інформаційним 
агентством 
Platts, за 
податковий 
(звітний) 
період 
становить 100 
доларів США і 



менше; 

5,00, якщо 
середня 
вартість 
залізної руди за 
індексом 
IODEX 62% FE 
CFR China, що 
офіційно 
визначений 
світовим 
інформаційним 
агентством 
Platts, за 
податковий 
(звітний) 
період 
становить 
більше 100 та 
не перевищує 
200 доларів 
США включно; 

10,00, якщо 
середня 
вартість 
залізної руди за 
індексом 
IODEX 62% FE 
CFR China, що 
офіційно 
визначений 
світовим 
інформаційним 
агентством 
Platts, за 
податковий 
(звітний) 
період 
становить 
більше 200 
доларів США 

урановмісні (в технологічному розчині) 5,00 

інші, ніж урановмісні, чорних, кольорових та легувальних металів 5,00 

енергетичні корисні копалини:  



вугілля:  

коксівне 1,50 

енергетичне 0,75 

антрацит 1,00 

буре 1,00 

торф 1,00 

вуглеводні:  

нафта:  

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів 31,00 

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів 16,00 

Конденсат:  

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів 31,00 

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів 16,00 

газ природний (будь-якого походження):  

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів  якщо фактична 
ціна реалізації 
газу 
природного за 
податковий 
(звітний) 
період 
становить 150 
доларів США 
або менше за 
1000 метрів 
кубічних: 
14,50 від 
фактичної ціни 
реалізації газу 
природного за 
податковий 
(звітний) 
період; 
 
якщо фактична 
ціна реалізації 
газу 
природного за 
податковий 
(звітний) 
період є 
більшою за 150 
доларів США 



за метрів 
кубічних та не 
перевищує 400 
доларів США 
за 1000 метрів 
кубічних: 
29,00 від 
фактичної ціни 
реалізації газу 
природного за 
податковий 
(звітний) 
період; 
 
якщо фактична 
ціна реалізації 
газу 
природного за 
податковий 
(звітний) 
період 
перевищує 400 
доларів США 
за 1000 метрів 
кубічних: 
29,00 від 
частини 
фактичної 
вартості газу 
природного за 
податковий 
(звітний) 
період у 
розмірі 400 
доларів США 
за 1000 метрів 
кубічних та 
65,00 від 
частини 
фактичної ціни 
реалізації газу 
природного за 
податковий 
(звітний) 
період, що 
перевищує 400 
доларів США 
за 1000 метрів 
кубічних; 

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині понад 5000 метрів якщо фактична 
ціна реалізації 
газу 
природного за 
податковий 
(звітний) 



період 
становить 150 
доларів США 
або менше за 
1000 метрів 
кубічних: 
7,00 від 
фактичної ціни 
реалізації газу 
природного за 
податковий 
(звітний) 
період; 
 
якщо фактична 
ціна реалізації 
газу 
природного за 
податковий 
(звітний) 
період є 
більшою за 150 
доларів США 
за 1000 метрів 
кубічних та не 
перевищує 400 
доларів США 
за 1000 метрів 
кубічних: 
14,00 від 
фактичної ціни 
реалізації газу 
природного за 
податковий 
(звітний) 
період; 
 
якщо фактична 
ціна реалізації 
газу 
природного за 
податковий 
(звітний) 
період 
перевищує 400 
доларів США 
за 1000 метрів 
кубічних: 
14,00 від 
частини 
фактичної 
вартості газу 
природного за 
податковий 
(звітний) 



період у 
розмірі 400 
доларів США 
за 1000 метрів 
кубічних та 
31,00 від 
частини 
фактичної ціни 
реалізації газу 
природного за 
податковий 
(звітний) 
період, що 
перевищує 400 
доларів США 
за 1000 метрів 
кубічних; 

природний газ, видобутий із нових свердловин з покладів, які повністю або 
частково залягають на глибині до 5000 метрів 

якщо фактична 
ціна реалізації 
газу 
природного за 
податковий 
(звітний) 
період 
становить 150 
доларів США 
або менше за 
1000 метрів 
кубічних: 
6,00 від 
фактичної ціни 
реалізації газу 
природного за 
податковий 
(звітний) 
період; 
 
якщо фактична 
ціна реалізації 
газу 
природного за 
податковий 
(звітний) 
період є 
більшою за 150 
доларів США 
за 1000 метрів 
кубічних та не 
перевищує 400 
доларів США 
за 1000 метрів 
кубічних: 
12,00 від 
фактичної ціни 
реалізації газу 



природного за 
податковий 
(звітний) 
період; 
 
якщо фактична 
ціна реалізації 
газу 
природного за 
податковий 
(звітний) 
період 
перевищує 400 
доларів США 
за 1000 метрів 
кубічних: 
12,00 від 
частини 
фактичної 
вартості газу 
природного за 
податковий 
(звітний) 
період у 
розмірі 400 
доларів США 
за 1000 метрів 
кубічних та 
36,00 від 
частини 
фактичної ціни 
реалізації газу 
природного за 
податковий 
(звітний) 
період, що 
перевищує 400 
доларів США 
за 1000 метрів 
кубічних; 

природний газ, видобутий із нових свердловин з покладів, які повністю або 
частково залягають на глибині понад 5000 метрів 

якщо фактична 
ціна реалізації 
газу 
природного за 
податковий 
(звітний) 
період 
становить 150 
доларів США 
або менше за 
1000 метрів 
кубічних: 
3,00 від 
фактичної ціни 
реалізації газу 



природного за 
податковий 
(звітний) 
період; 
 
якщо фактична 
ціна реалізації 
газу 
природного за 
податковий 
(звітний) 
період є 
більшою за 150 
доларів США 
за 1000 метрів 
кубічних та не 
перевищує 400 
доларів США 
за 1000 метрів 
кубічних: 
6,00 від 
фактичної ціни 
реалізації газу 
природного за 
податковий 
(звітний) 
період; 
 
якщо фактична 
ціна реалізації 
газу 
природного за 
податковий 
(звітний) 
період 
перевищує 400 
доларів США 
за 1000 метрів 
кубічних: 
6,00 від 
частини 
фактичної 
вартості газу 
природного за 
податковий 
(звітний) 
період у 
розмірі 400 
доларів США 
за 1000 метрів 
кубічних та 
18,00 від 
частини 
фактичної ціни 
реалізації газу 



природного за 
податковий 
(звітний) 
період, що 
перевищує 400 
доларів США 
за 1000 метрів 
кубічних; 

з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу 
та/або виключної (морської) економічної зони України незалежно від глибини 
залягання покладів та дати початку буріння свердловини 

11,00 

природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність, 
незалежно від глибини залягання покладів та дати початку буріння 
свердловини 

70,00 

неенергетичні, нерудні (неметаловмісні (неметалічні) корисні копалини, води 
підземні), води поверхневі, грязі лікувальні (пелоїди), крім бурштину 

5,00 

бурштин 10,00 

 В умовах дії угоди про розподіл продукції для нафти та конденсату, видобутих у межах 
території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, 
рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із 
застосуванням ставки у розмірі 2 відсотки вартості товарної продукції гірничого підприємства, а 
для газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), 
етану, пропану, бутану, газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу 
центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід, видобутого у межах території 
України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, рентна 
плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із 
застосуванням ставки у розмірі 1,25 відсотка вартості товарної продукції гірничого 
підприємства. 

 
 

Додаток 2 

Коригуючі коефіцієнти, що визначаються залежно від виду корисної копалини  
(мінеральної сировини) та умов її видобування (п. 252.22 ст. 252 ПКУ)  

 
Критерії застосування коефіцієнта Величина 

коефіцієнта 
Видобування запасів (ресурсів) корисних копалин з техногенних родовищ 0,50 

Видобування піщано-гравійної сировини в межах акваторії морів, 
водосховищ, у річках та їх заплавах (крім видобування, пов'язаного з 
плановими роботами з очищення фарватерів річок) 

2,00 

Видобування вуглекислих мінеральних підземних вод (гідрокарбонатних) 
із свердловин, що не обладнані стаціонарними газовідділювачами 

0,85 

Видобування запасів з родовищ, які в установленому законодавством 
порядку визнані як дотаційні запаси 

0,01 



Видобування запасів корисних копалин ділянки надр із дотримання 
кондицій мінеральної сировини ділянки надр, затверджених державною 
експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане 
платником рентної плати за рахунок власних коштів не раніше ніж за 5 
років до звітного податкового періоду, крім вуглеводневої сировини 

0,95 

Видобування позабалансових запасів природного газу, що відповідає 
умові, визначеній у п. 252.24 ст. 252 ПКУ* 

0,79 

Видобування позабалансових запасів природного газу, з покладів на 
ділянках надр та/або виключної (морської) економічної зони України, що 
відповідає умові, визначеній у п. 252.24 ст. 252 ПКУ* 

0,61 

Видобування позабалансових запасів природного газу, що не відповідає 
умові, визначеній у п. 252.24 ст. 252 ПКУ* 

0,96 

Видобування запасів природного газу, що відповідає умові, визначеній у 
п. 252.24 ст. 252 ПКУ, ділянки надр, затверджених державною 
експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане 
платником рентної плати за рахунок власних коштів 

0,88 

Видобування запасів природного газу з покладів на ділянках надр 
(родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключно 
(морської) економічної зони України, що відповідає умові, визначеній у п. 
252.24 ст. 252 ПКУ, ділянки надр, затверджених державною експертизою 
на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником 
рентної плати за рахунок власних коштів 

0,77 

Видобування запасів природного газу, що не відповідає умові, визначеній 
у п. 252.24 ст. 252 ПКУ, ділянки надр, затверджених державною 
експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане 
платником рентної плати за рахунок власних коштів 

0,97 

Видобування підземним шахтним способом з глибини понад 300 метрів 
руди заліза для збагачення із вмістом магнетитового заліза менше 35 
відсотків 

0,25 

Видобування руд заліза 0,90 

 * За умови, що запаси корисних копалин віднесено до такої категорії за результатами 
геолого-економічної оцінки, проведеної не раніш як за 10 років до виникнення податкових 
зобов’язань. 

 Пунктом 252.24 ст. 252 ПКУ визначено, що платник рентної плати або уповноважена 
особа, які у податковому (звітному) періоді видобули природний газ (у тому числі нафтовий 
(попутний) газ) та реалізували його суб’єкту ринку природного газу, на якого Кабінетом 
Міністрів України на підставі Закону України «Про ринок природного газу» покладено 
спеціальні обов’язки щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів та 
виробників теплової енергії, визначають у податковій декларації податкові зобов’язання з 
урахуванням обсягів, визначених в актах приймання-передачі, та обсягів виробничо-
технологічних витрат природного газу на технічні операції з видобування та підготовки до 
транспортування. Акти приймання-передачі оформляються у податковому (звітному) періоді, в 
якому такий газ був видобутий, та не пізніше 8 числа місяця, що настає за податковим (звітним) 



періодом, підписуються платником рентної плати або уповноваженою особою та зазначеним 
вище суб’єктом ринку природного газу на підставі укладених ними договорів купівлі-продажу 
природного газу. 

 Обсяги виробничо-технологічних витрат природного газу на здійснення технічних 
операцій з видобування та підготовки до транспортування (у тому числі нафтового (попутного) 
газу), зазначеного в абзаці першому цього пункту, визначаються пропорційно до питомої ваги 
обсягів такого природного газу, реалізованого зазначеному суб’єкту ринку природного газу, у 
загальному обсязі природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що підлягає 
оподаткуванню, зменшеному на обсяг виробничо-технологічних витрат такого природного газу, 
що не можуть бути більше нормативних обсягів виробничо-технологічних витрат.  

 Перелік та порядок визначення розмірів нормативних виробничо-технологічних витрат 
природного газу на технічні операції з видобування та підготовки до транспортування 
встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику в нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексах.  

 

 

Додаток 3  

Ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин  
для землевласників та землекористувачів - громадян України, іноземців та осіб без 

громадянства, що в межах наданих їм земельних ділянок, розмір яких перевищує норми, 
передбачені статтею 121 Земельного кодексу України, видобувають прісні підземні води із 
застосуванням електричних пристроїв у обсязі понад 13 кубічних метрів на особу в місяць 

(за показниками лічильників) (п.п. 255.5.2 п. 255.5 ст. 255 ПКУ) 
 

Найменування регіону Ставка 
рентної плати, 
гривень за 100 

куб. метрів 

Автономна Республіка Крим (крім м. Севастополя) 123,18 

м. Севастополь 123,18 

Область:  

Вінницька 106,46 

Волинська  109,97 

Дніпропетровська  93,29 

Донецька  126,59 

Житомирська  106,46 

Закарпатська  69,95 

Запорізька 106,46 

Івано-Франківська 166,51 



Київська 91,31 

Кіровоградська  123,18 

Львівська  96,63 

Луганська 139,84 

Миколаївська  139,84 

Одеська 116,56 

Полтавська 80,26 

Рівненська 

 

99,80 

Сумська 91,41 

Тернопільська 129,90 

Харківська 99,86 

Херсонська 99,86 

Хмельницька 126,59 

Черкаська 72,02 

Чернівецька 116,56 

Чернігівська 99,86 

м. Київ 99,50 

 


