
Додаток 1 

до постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 вересня 2020 р. № 858 

ЗВІТ 

про платежі на користь держави 

I. Загальні дані  

1. Звітний період (рік) 2021 

2. Реєстраційні дані респондента - суб’єкта господарювання, який провадить діяльність у видобувних галузях: 

найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ 

ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» 

ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер 

облікової картки платника податків для фізичної особи - підприємця 

00191307 

місцезнаходження (юридична адреса або місце реєстрації) Вул. Симбірцева, 1А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська 

обл., 50029, Україна 

посада особи, що уповноважена на підписання цього звіту Голова Правління 

прізвище, ім’я, по батькові особи, що уповноважена на підписання цього звіту Новак Сергій Борисович 

3. Контактні дані респондента - суб’єкта господарювання, який провадить діяльність у видобувних галузях: 

поштова адреса Вул. Симбірцева, 1А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська 

обл., 50029, Україна 

електронна адреса metod@krruda.dp.ua, krruda@krruda.dp.ua 

номер контактного телефону 056 444 14 18, 056 444 23 00 

4. Найменування аудитора, дата складення та кількість аркушів аудиторського звіту за ТОВ аудиторська фірма «КАУПЕРВУД», аудиторський 

mailto:metod@krruda.dp.ua


звітний період, що надані окремим додатком до цього звіту звіт від 13.05.2022р., на 59 аркушах 

5. Середньооблікова кількість працівників, які працювали протягом звітного року: 

усього 6436 

у тому числі жінки 1859 

у тому числі жінки-керівниці вищої ланки 28 

у тому числі жінки-керівниці середньої ланки 97 

у тому числі чоловіки 4577 

у тому числі чоловіки-керівники вищої ланки 92 

у тому числі чоловіки-керівники середньої ланки 597 

6. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) у звітному періоді: 

Порядковий 

номер 
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) Країна громадянства 

Валюта 

внеску до 

статутного 

капіталу 

Розмір внеску до 

статутного 

капіталу 

1 2 3 4 5 

1 Ахметов Рінат Леонідович Україна - - 

7. Опис виду діяльності у видобувній галузі, у зв’язку з яким здійснювались платежі: 

Вид діяльності 
Позначка 

(“так” або “ні”) 

Геологічне вивчення родовищ корисних копалин загальнодержавного значення Ні 

Дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення Ні 



Видобування корисних копалин загальнодержавного значення Так 

Виконання робіт (провадження діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції щодо корисних 

копалин загальнодержавного значення 

ні 

Реалізація продукції, яка видобута на підставі угоди про користування надрами, зокрема:  

спеціального дозволу на користування надрами Так 

угоди про розподіл продукції Ні 

договору про спільну діяльність Ні 

іншого договору, що встановлює зобов’язання перед державою у зв’язку з користуванням надрами Ні 

Діяльність з транспортування трубопроводами вуглеводнів, у тому числі з метою транзиту, яка провадиться 

відповідно до договору 

Ні 

8. Участь у соціальних проектах та програмах: 

Порядковий 

номер 

Назва 

соціального 

проекту, 

програми 

Опис 

соціального 

проекту, 

програми 

Підстава для 

реалізації 

соціального 

проекту, 

програми 

Місце розміщення 

виробничих 

потужностей (для 

соціальних проектів та 

програм, які 

реалізуються в місцях 

розміщення 

виробничих 

потужностей) 

Організація, установа 

або об’єднання, на 

користь якої (якого) 

реалізується 

соціальний проект, 

програма 

Валюта 

платежів 

Загальна сума 

платежів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

9. Обсяги державної допомоги, отриманої від органів влади, органів місцевого самоврядування, інших надавачів державної допомоги: 



Порядковий 

номер 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

згідно з ЄДРПОУ або 

реєстраційний номер 

облікової картки 

платника податків для 

фізичної особи - 

підприємця 

Найменування 

органу влади, органу 

місцевого 

самоврядування або 

іншого надавача 

державної допомоги 

Вид 

державної 

допомоги 

Підстава для 

отримання 

державної допомоги 

Дата 

отримання 

державної 

допомоги 

Валюта 

державної 

допомоги 

Загальна сума 

державної 

допомоги 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

10. Перелік актів звірки платежів за податками, зборами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування між 

суб’єктом господарювання, який провадить діяльність у видобувних галузях, та одержувачем платежів, що надаються окремими додатками до 

звіту (якщо такі акти складалися): 

Порядковий 

номер 
Одержувач платежів 

Вид платежів, щодо яких 

складено акт звірки 

Реєстраційний 

номер акта звірки 

Дата акта 

звірки 

Валюта 

платежів 

Загальна сума 

платежів 

Кількість 

аркушів у 

додатку 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

II. Перелік окремих видів проектної діяльності: 

Поря

дков

ий 

номе

р 

Спеціальний дозвіл 

на користування 

надрами/Ліцензія 

на 

транспортування 

нафти, 

нафтопродуктів 

або природного 

газу 

Угода про користування надрами Вид 

проектної 

діяльності 

Назва ділянки надр 

Місцезнаходження ділянки 

надр (область, район, 

населений пункт) 

Корисна копалина 

реєстр

аційн

дата 

вида
стро контрагент згідно 

реєстр

аційн

дата 

уклад
строк 



ий 

номер 

чі к дії з угодою ий 

номер 

ення дії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2556 12.10

.2001 

12.10

.2038 

Державна служба 

геології та надр 

України 

2556 26.03.

2020 

12.10

.2038 

Видобування 

корисних 

копалин 

Поле шахти ім. Леніна 

(Тернівська) ДНІПРОПЕТРООВСЬКА 

ОБЛ., М. КРИВИЙ РІГ, 

ТЕРНІВСЬКИЙ Р-Н 

Металічні руди/руди 

чорних металів/руди 

залізні 

2 2557 12.10

.2001 

12.10

.2038 

Державна служба 

геології та надр 

України 

2557 13.12.

2019 

12.10

.2038 

Видобуванн

я корисних 

копалин 

Поле шахти - 

«Октябрська» 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., 

М. КРИВИЙ РІГ, 

ПОКРОВСЬКИЙ Р-Н 

Металічні 

руди/руди чорних 

металів/руди 

залізні 

3 2558 12.10

.2001 

12.10

.2038 

Державна служба 

геології та надр 

України 

2558 15.11.

2018 

12.10

.2038 

Видобуванн

я корисних 

копалин 

Поле шахти – 

«Гвардійська» 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., 

М. КРИВИЙ РІГ, 

ТЕРНІВСЬКИЙ Р-Н 

Металічні 

руди/руди чорних 

металів/руди 

залізні 

4 2559 12.10

.2001 

12.10

.2038 

Державна служба 

геології та надр 

України 

2559 15.11.

2018 

12.10

.2038 

Видобуванн

я корисних 

копалин 

Поле шахти – «Родіна» 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., 

М. КРИВИЙ РІГ, 

САКСАГАНСЬКИЙ Р-Н 

Металічні 

руди/руди чорних 

металів/руди 

залізні 

5 5068 10.12

.2009 

10.12

.2029 

Державна служба 

геології та надр 

України 

5068 29.12.

2016 

10.12

.2029 

Видобуванн

я корисних 

копалин 

Ділянка надр у місті 

Скадовську, де 

розташований 

Скадовський водозабір 

(свердловина №16-341) 

Херсонська область, 

Скадовський район, м. 

Скадовськ, вул. Сергіївська,11 

Води/підземні 

води/питні 

III. Обсяги видобутку у звітному періоді за видом відповідної проектної діяльності: 

Порядковий 
номер 

Спеціальний дозвіл на 
користування надрами 

Угода про користування 
надрами 

Корисна копалина, що видобувається 

Одиниця 
вимірювання 

обсягу 
видобутку 

Обсяг 
видобутку у 

звітному 
періоді 

(включно з 
втратами і 

виробничо- 
технологічними 

витратами) 

Обсяг втрат і 
виробничо- 

технологічних 
витрат під час 
видобування 

реєстраційний 
номер 

дата 
видачі 

реєстраційний 
номер 

дата 
укладення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2556 12.10.2001 2556 26.03.2020 Металічні руди/руди чорних металів/руди залізні Тис.тон 1154,90 215,60 

2 2557 12.10.2001 2557 13.12.2019 Металічні руди/руди чорних металів/руди залізні Тис. тон 646,10 107,40 



3 2558 12.10.2001 2558 15.11.2018 Металічні руди/руди чорних металів/руди залізні Тис. тон 1251,00 204,50 

4 2559 12.10.2001 2559 15.11.2018 Металічні руди/руди чорних металів/руди залізні Тис. тон 1625,10 272,90 

5 5068 10.12.2009 5068 29.12.2016 Води/підземні води/питні Куб.м 4200 - 

IV. Основні характеристики окремих видів проектної діяльності: 

1. Запаси та ресурси корисних копалин за всіма об’єктами на території України станом на 1 січня року, що настає за звітним періодом: 

Порядк

овий 

номер 

Спеціальний 

дозвіл на 

користування 

надрами 

Назва родовища (ділянки надр) Вид корисної копалини 

Одиниця 

вимірюва

ння 

запасів 

Обсяг запасів та ресурсів корисних копалин за 

промисловим значенням 

реєстраці

йний 

номер 

дата 

видачі 

балансові 

(видобувн

і) запаси 

умовно 

балансові 

та 

позабаланс

ові запаси 

ресурси 

корисних 

копалин з 

невизначен

им 

промислов

им 

значенням: 

розвідані 

запаси та 

попередньо 

розвідані 

запаси 

ресурси 

корисних 

копалин з 

невизнач

еним 

промисло

вим 

значення

м: 

перспект

ивні 

ресурси 

та 

прогнозні 

ресурси 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

2556 12.10.2

001 

Поле шахти ім. Леніна (Тернівська) Металічні руди/руди 
чорних металів/руди 

залізні 

Тис.тон 53 433,20 311 957,00 140 112,00 - 

2 

2557 12.10.2

001 

Поле шахти - «Октябрська» Металічні руди/руди 
чорних металів/руди 

залізні 

Тис.тон 56 620,70 - 167 605,00 - 

3 2558 12.10.2 Поле шахти – «Гвардійська» Металічні руди/руди 
чорних металів/руди 

Тис. тон 50 184,00 259 628,00 66 998,00 - 



001 залізні 

4 

2559 12.10.2

001 

Поле шахти – «Родіна» Металічні руди/руди 
чорних металів/руди 

залізні 

Тис. тон 105 424,30 368 599,00 60 349,00 - 

5 

5068 10.12.
2009 

Ділянка надр у місті Скадовську, де розташований 

Скадовський водозабір (свердловина №16-341) 
Води/підземні 

води/питні 
м. куб. на 

добу 

71,0 - - - 

2. Загальні обсяги та виручка від реалізації товарної продукції власного видобутку у звітному періоді: 

Порядковий 

номер 
Повна назва реалізованої товарної продукції власного видобутку 

Одиниця 

вимірювання 

фізичного 

показника 

обсягу 

реалізації 

Обсяг 

реалізації у 

фізичному 

показнику 

Реалізовано на території 

України, загальна виручка 

Експортовано, загальна 

виручка 

сума без 

податку на 

додану 

вартість, 

тис. гривень 

податок 

на додану 

вартість, 

тис. 

гривень 

сума без 

податку на 

додану 

вартість, 

тис. гривень 

податок 

на додану 

вартість, 

тис. 

гривень 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Руда залізна агломераційна марки 1 (код УКТ ЗЕД 260 111 00 90) Тонна 3 559 501,69 4 944 519, 3 988 903, 9 5 652 268, 5 - 

2 Руда залізна агломераційна марки 2 (код УКТ ЗЕД 260 111 00 90) Тонна 281 858,7 97 530, 3 19 506,1 336 384, 1 - 

3 Руда доменна (код УКТ ЗЕД 260 111 00 90) Тонна 139 145,8 88 675, 9 17 735,2 38 952,4 - 

3. Витрати на транспортування вуглеводнів протягом звітного періоду: 

Порядкови

й номер 

Назва 

продукції, що 

транспортуєть

ся 

Ідентифікаційни

й код 

юридичної 

особи згідно з 

ЄДРПОУ 

Найменування 

суб’єкта 

господарюванн

я, який 

здійснює 

транспортуван

ня видобутої 

продукції 

Маршрут 

транспортуван

ня видобутої 

продукції 

Одиниця 

вимірювання 

фізичного 

валового 

об’єму 

транспортуван

ня видобутої 

продукції 

Фізичний 

валовий об’єм 

транспортуван

ня видобутої 

продукції 

Сумарні 

витрати на 

транспортуван

ня видобутої 

продукції (без 

податку на 

додану 

вартість), 

тис. гривень 

Одиниця 

вимірювання 

ставки тарифу 

на 

транспортуван

ня продукції 

Ставка тарифу 

на 

транспортуван

ня продукції, за 

яким 

здійснювався 

розрахунок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



- - - - - - - - -  

4. Платежі за послуги зберігання (закачування, відбору) та інші платежі операторам транспортних систем протягом звітного періоду: 

Порядковий 

номер 

Назва 

продукції, що 

зберігається 

Ідентифікацій ний 

код юридичної 

особи згідно з 

ЄДРПОУ 

Найменування суб’єкта 

господарювання, який 

здійснює 

транспортування 

видобутої продукції 

Призначення 

платежу 

Валюта 

платежу 

Сума 

платежу 

Одиниця 

вимірювання 

ставки тарифу на 

зберігання 

(закачування, 

відбір) продукції 

Ставка тарифу на 

зберігання 

(закачування, 

відбір) продукції, 

за яким 

здійснювався 

розрахунок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

5. Виручка оператора транспортної системи на транспортування вуглеводнів протягом звітного періоду: 

Порядковий 

номер 

Назва 

продукції, що 

транспортується 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи згідно з 

ЄДРПОУ 

Найменування 

суб’єкта 

господарювання, 

який надав 

продукцію для 

транспортування 

Маршрут 

транспортування 

продукції 

Одиниця 

вимірювання 

фізичного 

валового об’єму 

транспортування 

продукції 

Фізичний 

валовий об’єм 

транспортування 

продукції 

Сумарна 

виручка за 

транспортування 

видобутої (без 

податку на 

додану 

вартість), 

тис. гривень 

Одиниця 

вимірювання 

ставки тарифу 

на 

транспортування 

продукції 

Ставка тарифу 

на 

транспортування 

продукції, за 

яким 

здійснювався 

розрахунок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

6. Платежі за послуги зберігання (закачування, відбору) та інші платежі, отримані оператором транспортної системи: 

Порядковий 

номер 

Назва 

продукції, що 

зберігається 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи згідно 

з ЄДРПОУ 

Найменування суб’єкта 

господарювання, який 

надав продукцію для 

зберігання 

Призначення 

платежу 

Валюта 

платежу 

Сума 

платежу 

Одиниця 

вимірювання 

ставки тарифу на 

зберігання 

(закачування 

відбір) продукції 

Ставка тарифу на 

зберігання 

(закачування, 

відбір) продукції, 

за яким 

здійснювався 

розрахунок 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

7. Перелік тарифів оператора транспортної системи на транспортування, зберігання (закачування, відбір) вуглеводнів: 

Порядковий 

номер 

Назва продукції, що 

транспортується/ 

зберігається 

Назва тарифу 

Параметри 

застосування 

тарифу 

Дата 

початку дії 

тарифу 

Дата закінчення 

дії тарифу 

Одиниця вимірювання 

ставки тарифу на 

транспортування, 

зберігання (закачування, 

відбір) продукції 

Ставка 

тарифу 

Нормативний документ, 

яким встановлено 

ставку 

тарифу/визначено 

розрахунок ставки 

тарифу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

V. Платежі на користь держави у звітному періоді: 

1. Платежі на користь держави у звітному періоді - загальні суми за видом платежу: 

Порядковий 

номер 

Код класифікації доходів 

бюджету 
Вид платежу 

Валюта 

платежу 

Належить до 

сплати 
Сплачено 

1 2 3 4 5 6 

1 11010100 ПДФО Тис. грн 322 534,2 322 534,2 

2 14010100 ПДВ Тис. грн 653 687,9 653 687,9 

3 14010200 Бюджетне відшкодування ПДВ Тис. грн - - 

4 14070000 
ПДВ з ввезених на митну територію України 

товарів 
Тис. грн 15 514,9 15 514,9 

5 11021000 Податок на прибуток підприємств Тис. грн 1 037 431,5 1 037 431,5 

6 11020500 Податок на прибуток іноземних юридичних осіб Тис. грн 183 141,1 183 141,1 

7 18010401 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної Тис. грн 2 241,0 2 241,0 



ділянки 

8 18010500 Земельний податок  Тис. грн 13 889,2 13 889,2 

9 18010600 Орендна плата за земельні ділянки Тис. грн 39 504,3 39 504,3 

10 19010100 

Екологічний податок за викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

забруднення (крім двоокису вуглецю) 

Тис. грн 77,4 77,4 

11 19011000 

Екологічний податок за викиди в атмосферне 

повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами 

забруднення 

Тис. грн 80,1 80,1 

12 19010200 
Екологічний податок за скиди забруднюючих 

речовин безпосередньо у водні об"єкти 
Тис. грн 3 640,8 3 640,8 

13 19010300 
Екологічний податок за розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи на об"єктах 
Тис. грн 534,3 534,3 

14 18011101 Транспортний податок Тис. грн - - 

15 11011000 Військовий збір Тис. грн 26 995,4 26 995,4 

16 13020100 Рентна плата за спеціальне використання води Тис. грн 4,2 4,2 

17 18030100 Туристичний збір Тис. грн 140,9 140,9 

18 13030100 Рентна плата за користування надрами Тис. грн 1 296 314,9 1 296 314,9 

19 13060000 
Рентна плата за користування радіочастотним 

ресурсом України 
Тис. грн 1,3 1,3 

20 13010200 Рентна плата за використання лісових ресурсів Тис. грн 3,0 3,0 

21 14021900 Акцизний податок Тис. грн 4,9 4,9 

22 71010000 Єдиний соціальний внесок Тис. грн 384 134,8 384 134,8 



23 22013400 Плата за ліцензії на право зберігання пального Тис. грн 2,3 2,3 

24 50070000 
Адміністративні санкції за нестворені робочі місця 

для інвалідів 
Тис. грн. 29 075,3 29 075,3 

  
Всього 

 
4 008 953,7 4 008 953,7 

2. Платежі із рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, плати за землю та екологічного податку щодо 

кожної окремої проектної діяльності: 

 

Поряд

-

ковий 

номер 

Спеціальний 

дозвіл на 

користування 

надрами 

Угода про користування надрами 

Корисна 

копалина, 

що 

видобува- 

ється 

Код 

класифік

а- ції 

доходів 

бюджету 

Вид платежу 
Валюта 

платежу 
Належить до сплати Сплачено 

реєстраці

й- ний 

номер 

дата 

видачі 

контр- агент 

згідно з угодою 

реєстраці

й- ний 

номер 

дата 

укладен

ня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

2556 
  
  
  
  
  
  

12.10.
2001 

Державна 

служба 

геології та 

надр України 

2556 
26.03.
2020 

Металічн

і руди/ 

руди 

чорних 

металів/р

уди 

залізні  
  
  
  
  

130301
00 

Рентна плата за 
користування надрами 

Тис. грн. 320 614,3 320 614,3 

  
180105

00 
Земельний податок  

Тис. грн 4,9 4,9 

  
180106

00 
Орендна плата за земельні 
ділянки 

Тис. грн 4 275,7 4 275,7 

  
190101

00 
Екологічний податок Тис. грн 9,2 9,2 

  
190102

00 
Екологічний податок 

Тис. грн 0,2 0,2 

  
190103

00 
Екологічний податок 

Тис. грн - - 

  всього   Тис. Грн. 324 904,3 324 904,3 

2 
2558 

  
  
  
  
  

12.10.
2001 

  
  
  
  

 Державна 

служба 

геології та 

надр України 
  

2558 15.11 

.2018 

Металічн

і руди/ 

руди 

чорних 

металів/р

130301
00 

Рентна плата за 
користування надрами 

Тис. грн 401 360,6 401 360,6 

  
180105

00 
Земельний податок  

Тис. грн - - 

  
180106

00 
Орендна плата за земельні 
ділянки 

Тис. грн 6 221,4 6 221,4 



  
      

  
  
  
  

уди 

залізні 

190101
00 

Екологічний податок 
Тис. грн 13,1 13,1 

  
190102

00 
Екологічний податок 

Тис. грн - - 

  
190103

00 
Екологічний податок 

Тис. грн - - 

  всього   гривня 407 595,01 407 595,01 

3 

2557 
  
  
  
  
  
  

12.10.
2001 

  
  
  
  
  
  

Державна 

служба 

геології та 

надр України 

2557 

  
  
  
  
  
  

13.12 

.2019 

  
  
  
  
  
  

Металічні 
руди/ 
руди 

чорних 
металів/р
уди залізні 

130301
00 

Рентна плата за 
користування надрами 

гривня 137 928, 6 137 928,6 

  
180105

00 
Земельний податок  

гривня 13,9 13,9 

  
180106

00 
Орендна плата за земельні 
ділянки 

гривня 10 391,9 10 391,9 

  
190101

00 
Екологічний податок гривня 8,2 8,2 

  
190102

00 
Екологічний податок 

гривня 957,9 957,9 

  
190103

00 
Екологічний податок 

гривня 534,3 534,3 

  всього   гривня 149 834,7 149 834,7 

4 

2559 
  
  
  
  
  

12.10.
2001 

  
  
  
  
  

Державна 

служба 

геології та 

надр України 

2559 
15.11.
2018 

Металічні 
руди/ 
руди 

чорних 
металів/р
уди залізні 

130301
00 

Рентна плата за 
користування надрами 

гривня 436 410,7 436 410,7 

  
180105

00 
Земельний податок  

гривня 419,4 419,4 

  
180106

00 
Орендна плата за земельні 
ділянки 

гривня 5 055,9 5 055,9 

  
190101

00 
Екологічний податок гривня 15,7 15,7 

  
190102

00 
Екологічний податок 

гривня 2 682,7 2 682,7 

  всього   гривня 444 584,4 444 584,4 

5 

5068 
10.12.
2009 

Державна 

служба 

геології та 

надр України 

5068 
29.12.
2016 

Води/під

земні 

води/пит

ні 

130301
00 

Рентна плата за 
користування надрами 

гривня 0,6 0,6 

 
180106

00 
Орендна плата за 
земельні ділянки 

гривня 51,2 51,2 

 
190101

00 
Екологічний податок 

гривня 0,0 0,0 

 
190110

00 
Екологічний податок 

гривня 0,1 0,1 

 всього   51,9 51,9 

 

 



VI. Окремі додатки до звіту про платежі на користь держави 

Копія аудиторського звіту за звітний період (додано окремим файлом .pdf) 

Акти звірки платежів за податками, зборами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування між суб’єктом 

господарювання, який провадить діяльність у видобувних галузях, та одержувачем платежів (якщо такі акти складалися) – акти не складалися 

 


