
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від

_____________ 2021 р. № _____

ПОРЯДОК
визначення вартості ґрунту (мінеральної сировини), що вилучається

у результаті проведення шляхових робіт та не використовується
для їх виконання

І. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює механізм визначення вартості ґрунту
(мінеральної сировини), що вилучається у результаті проведення шляхових
робіт на внутрішніх водних шляхах та не використовується для їх виконання
(далі – Ґрунт).

2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі
України «Про внутрішній водний транспорт».

3. Державне підприємство, що належить до сфери управління
Мінінфраструктури, до основних завдань якого належить обслуговування
внутрішніх водних шляхів (далі – Підприємство), здійснює:

закупівлю робіт і послуг щодо забезпечення габаритів суднового ходу
(обслуговування суднового ходу) відповідно до річного плану шляхових робіт
на внутрішніх водних шляхах;

проведення таких робіт у разі відсутності діючих договорів з суб’єктами
господарювання на виконання робіт із забезпечення габаритів суднового ходу
(обслуговування суднового ходу).

4. Реалізація Ґрунту здійснюється Підприємством або суб’єктами
господарювання, які виконували такі роботи за договором (контрактом), на
підставі спеціального дозволу на користування надрами, отриманого відповідно
до Кодексу України про надра, який видається без проведення конкурсу
(аукціону).

5. Реалізація Ґрунту Підприємством або суб’єктами господарювання, які
виконують шляхові роботи за договором (контрактом), здійснюється у
встановленому законодавством порядку із застосуванням електронної торгової
системи «Прозорро.Продажі».

Стартова ціна реалізації Ґрунту встановлюється на рівні, розрахованому
відповідно до цього Порядку.
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ІІ. Визначення вартості ґрунту (мінеральної сировини), що

вилучається у результаті проведення шляхових робіт та не
використовується для їх виконання

1. Об’єктом визначення вартості є залишки Ґрунту, який за якісними і
кількісними показниками може бути придатний для промислового використання
(не використовується для проведення шляхових робіт).

2. Об’єм ґрунту (мінеральної сировини), що вилучається у результаті
проведення шляхових робіт та не використовується для їх виконання,
розраховується відповідно до методики, затвердженої Мінінфраструктури.

3. Визначення об’єму залишків Ґрунту, необхідність у використанні якого в
цілях безпеки судноплавства відсутня, та який може бути реалізований,
розраховується за формулою:

(Ґзалишків = ҐΣ – (Ґвідвал+ Ґінші потреби)),
де:

Ґзалишків – об’єм ґрунту, необхідність у використанні якого в цілях безпеки
судноплавства відсутня, та який може бути вилучений (куб. м);

ҐΣ - загальний об’єм ґрунту, що вилучається на місці в результаті
проведення шляхових робіт (куб. м);

Ґвідвал - об’єм ґрунту, який може бути складений на урізі берегу в місці
відвалу ґрунту (куб. м);

Ґінші потреби - об’єм ґрунту, який може бути використаний для інших потреб в
цілях безпеки судноплавства під час проведення шляхових робіт (куб. м).

4. Під час розрахунків об’єму Ґрунту, що може бути реалізований,
необхідно враховувати, що проведення робіт із підтримання гарантованих
габаритів суднового ходу понад розміри, встановлені договором (контрактом) на
виконання робіт із забезпечення габаритів суднового ходу, та відповідне
збільшення кількості Ґрунту забороняється.

5. За проведення робіт, що призвели до збільшення габаритів суднового
ходу понад розміри, та, відповідно, до збільшення об’єму Ґрунту, встановлені
таким договором (контрактом), на суб’єктів господарювання, які виконували
такі роботи, накладається штраф у розмірі, встановленому законом.

6. Визначення вартості залишків Ґрунту здійснюється з урахуванням таких
факторів:

кількість Ґрунту, необхідність у використання якого в цілях безпеки
судноплавства відсутня, та який може бути вилучений;

якісні параметри ґрунту: однорідність, види ґрунтів, наявності кам’яних,
гравійних, глинистих, мулу та інших вкраплень;

експлуатаційні витрати Підприємства або іншого суб’єкта господарювання
з утримання суден технічного флоту, задіяних у навантаженні, транспортуванні
та вивантаженні Ґрунту;
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додаткові витрати Підприємства, пов’язані з вилученням ґрунту
(оновлення необоротних активів тощо);

технологія підйому Ґрунту з місця проведення шляхових робіт;
технологія завантаження Ґрунту на плавзасоби;
віддаленість місця проведення шляхових робіт від місць перевантаження

Ґрунту на прибережні земельні ділянки (причали, термінали) або наземні
транспортні засоби;

наявність, віддаленість та місткість місць зберігання Ґрунту;
наявність та якість берегових під’їзних шляхів до місця перевантаження;
економічна ефективність перевезення Ґрунту наземними транспортними

засобами від місця перевантаження до місця складування;
поточна ринкова вартість Ґрунту.

7. Розрахункова вартість одиниці видобутого Ґрунту відповідно до пункту
252.16 статті 252 Податкового кодексу України обчислюється за формулою:

РВодиниці=
Взаг.витрати +(Взаг.витрати ∗Крентабельності)

Vвґ

де:
РВодиниці – розрахункова вартість одиниці видобутого Ґрунту (куб. м);
Взаг.витрати – вартість загальних витрат під час видобування Ґрунту,
розрахованих відповідно до пунктів 252.11-252.15 статті 252 Податкового
кодексу України (грн.);
Крентабельності – коефіцієнт рентабельності видобування Ґрунту;
Vвґ - об’єм Ґрунту, видобутого за податковий (звітний) період.

8. Дохід від реалізації Ґрунту в певному розрахунковому періоді
обчислюється за формулою:

Дt = Ґзалишків х РВодиниці

де:
Дt — дохід від реалізації Ґрунту в t-у розрахунковому періоді (грн.);
Ґзалишків – об’єм ґрунту, необхідність у використанні якого в цілях безпеки

судноплавства відсутня, та який може бути вилучений (куб. м);
РВодиниці – розрахункова вартість одиниці видобутого Ґрунту (куб. м).

9. Вартість Ґрунту розраховується як складова доходів та витрат, одержаних
за певний розрахунковий період, за такою формулою:

Т Т
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В = (Дt – Вt) - Пt — Kt
(1+ E)t (1+ E)t

t=1 t=1
де
В — вартість Ґрунту на дату оцінки (грн.);
Е — ставка дисконту, що застосовується для визначення вартості ресурсів
(приймається рівною обліковій ставці Національного банку, яка діє на дату
визначення вартості ресурсів);
Дt — дохід від реалізації Ґрунту в t-у розрахунковому періоді (грн.);
Вt — експлуатаційні витрати, пов’язані з видобутком Ґрунту, в t-у
розрахунковому періоді, за виключенням амортизаційних відрахувань
(грн.);
Пt — розмір податків і платежів, пов’язані з видобутком Ґрунту, у t-у
розрахунковому періоді, що не входять до експлуатаційних витрат (грн.);
Кt — капітальні вкладення в t-у розрахунковому періоді на ремонт
основних засобів, задіяних у видобутку Ґрунту, включаючи проведення
промірних та дослідницьких робіт (грн.);
Т — строк проведення шляхових робіт на певній ділянці, зазначений в
договорі (контракті) на виконання робіт із забезпечення габаритів
суднового ходу та у річному плані шляхових робіт на внутрішніх водних
шляхах (доби).

10. Розрахунок податкових зобов’язань з рентної плати за користування
надрами здійснюється відповідно до Податкового кодексу України.

11. Розрахунки проводяться на дату оцінки вартості ресурсів із
застосуванням методу дисконтування грошових потоків.

12. Вартість Ґрунту зараховується Підприємством у рахунок оплати
шляхових робіт, робіт із забезпечення габаритів суднового ходу (обслуговування
суднового ходу).

13. У разі реалізації Ґрунту Підприємством, кошти, отримані від реалізації
такого Ґрунту, спрямовуються до Державного фонду внутрішніх водних шляхів.

_______________________




