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У ñòàòò³ ðîзãëÿíóòî îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ñïðàâëÿííÿ ðåíòíîї ïëàòè зà ñïåö³àëüíå âèêîðèñòàííÿ âîäè. Îö³-
íåíî ðîзì³ð íàäхîäæåíü ðåíòíèх ïëàòåæ³â зà ñïåö³àëüíå âîäîêîðèñòóâàííÿ ïî ðåã³îíàх, âèä³ëåíî їхí³ îñî-
бëèâîñò³ âîäîêîðèñòóâàííÿ. Ðîзðàхîâàíî ðåã³îíàëüíó ф³ñêàëüíó â³ääà÷ó ñïåö³àëüíîãî âîäîêîðèñòóâàííÿ.
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ðåàëüíà ðåíòíà ïëàòà, ñïåö³àë³зàö³ÿ ðåã³îíó, ðåã³îíàëüí³ îñîбëèâîñò³ âîäîêîðèñòóâàííÿ.

Постановка проблеми. У êîæí³é êðàїí³ зà 
êîðèñòóâàííÿ ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè âñòàíîâ-
ëюєòüñÿ â³äïîâ³äíà ïëàòà, ÿêà зäåб³ëüшîãî ñòÿ-
ãóєòüñÿ ÷åðåз ñèñòåìó ïîäàòê³â. Сàìå â³ä åфåê-
òèâíîñò³ ìåхàí³зìó ñïðàâëÿííÿ, åêîíîì³÷íî 
îбґðóíòîâàíîãî ðîзì³ðó ñòàâîê, зàïèò³â ³ ïîòðåб 
ñüîãîäåííÿ зàëåæèòü ÿê³ñíèé ñòàí òàêîãî æèò-
òєâî íåîбх³äíîãî åêîíîì³÷íîãî ïðîäóêòó, ÿê âîäà. 
Ðîзâ’ÿзàííÿ ïðîбëåìè âñòàíîâëåííÿ ñïðàâåäëèâîї 
âàðòîñò³ âîäè íà ïåâí³é òåðèòîð³ї äàñòü зìîãó збå-
ðåãòè ³ ïîë³ïшèòè ñòàí âîäíèх îб’єêò³â ðåã³îíó òà 
êðàїíè ó ö³ëîìó, ÿê³ є äîñèòü зàбðóäíåíèìè, òà 
збåðåãòè äëÿ ìàéбóòí³х ïîêîë³íü.

Àналіз останніõ досліджень і публікацій.  
Пðîбëåìè ðîзâèòêó âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà, 
ñòðóêòóðè, ìåхàí³зì³â óïðàâë³ííÿ òà îö³íю-
âàííÿ âîäîãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó ëåæàòü â 
îñíîâ³ äîñë³äæåíü òàêèх ó÷åíèх, ÿê Â.À. Гîëÿí, 
Ò.П. Гàëóшê³íà, Â.Ì. Ìàíäзèê, Â.À. Сòàшóê, 
Ì.À. Хâåñèê, Î.Â. Яðîöüêà, À.Â. Яöèê òà ³í. 
Çîêðåìà, ó їхí³х ïðàöÿх зàïðîïîíîâàíî ïåðñïåê-
òèâí³ íàïðÿìè ðåфîðìóâàííÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ 
âîäíèìè ðåñóðñàìè òà âäîñêîíàëåííÿ ìåхàí³зì³â 
ðåãóëюâàííÿ âîäîêîðèñòóâàííÿ.

Мета статті ïîëÿãàє â àíàë³з³ äèíàì³êè íàäхî-
äæåíü ðåíòíèх ïëàòåæ³â зà ñïåö³àëüíå âîäîêîðèñ-
òóâàííÿ ïî Уêðàїí³ òà ðåã³îíàх, îö³íö³ âïëèâó ñïå-
ö³àë³зàö³ї ðåã³îíó íà ðîзì³ð ðåíòíèх ïëàòåæ³â òà 
âèÿâëåíí³ ïðîбëåìíèх íàïðÿì³â âîäîêîðèñòóâàííÿ.

Âиклад основного матеріалу дослідження. 
Îñíîâíèì ïðèíöèïîì åêîíîì³÷íîãî ðåãóëю-
âàííÿ âèêîðèñòàííÿ, â³äòâîðåííÿ òà îхîðîíè 
âîäíèх îб’єêò³â є ïëàòí³ñòü âîäîêîðèñòóâàííÿ. 

Çà êîðèñòóâàííÿ âîäíèìè ðåñóðñàìè â Уêðàїí³, 
â³äïîâ³äíî äî Пîäàòêîâîãî êîäåêñó, ñòÿãóєòüñÿ 
ðåíòíà ïëàòà зà ñïåö³àëüíå âèêîðèñòàííÿ âîäè.  
Çã³äíî з³ ñò. 255 Пîäàòêîâîãî êîäåêñó Уêðàїíè, 
ïëàòíèêàìè ðåíòíîї ïëàòè зà ñïåö³àëüíå âèêîðèñ-
òàííÿ âîäè є âîäîêîðèñòóâà÷³ – ñóб'єêòè ãîñïîäà-
ðюâàííÿ íåзàëåæíî â³ä фîðìè âëàñíîñò³: юðèäè÷í³ 
îñîбè, їх ф³ë³ї, â³ää³ëåííÿ, ïðåäñòàâíèöòâà, ³íш³ 
â³äîêðåìëåí³ ï³äðîзä³ëè бåз óòâîðåííÿ юðèäè÷íîї 
îñîбè (êð³ì бюäæåòíèх óñòàíîâ), ïîñò³éí³ ïðåä-
ñòàâíèöòâà íåðåзèäåíò³â, à òàêîæ ф³зè÷í³ îñîбè – 
ï³äïðèєìö³, ÿê³ âèêîðèñòîâóюòü âîäó, îòðèìàíó 
шëÿхîì зàбîðó âîäè з âîäíèх îб'єêò³â (ïåðâèíí³ 
âîäîêîðèñòóâà÷³) òà/àбî â³ä ïåðâèííèх àбî ³íшèх 
âîäîêîðèñòóâà÷³â (âòîðèíí³ âîäîêîðèñòóâà÷³), òà 
âèêîðèñòîâóюòü âîäó äëÿ ïîòðåб ã³äðîåíåðãåòèêè, 
âîäíîãî òðàíñïîðòó ³ ðèбíèöòâà.

Ðåíòíà ïëàòà є íàéб³ëüшîю ñòàòòåю äîхîä³â 
â³ä åêñïëóàòàö³ї âîäè, òîìó íåîбх³äíî îö³íèòè 
äèíàì³êó íàäхîäæåíü ðåíòíîї ïëàòè зà ñïåö³àëüíå 
âèêîðèñòàííÿ âîäè äî зâåäåíîãî бюäæåòó (ðèñ. 1).

Дèíàì³êà íîì³íàëüíîї ðåíòè зà âèêîðèñòàííÿ 
âîäíèх ðåñóðñ³â зà ïåð³îä 2011–2016 ðð. äîñèòü 
íåð³âíîì³ðíà, зðîñòàííÿ ðîзì³ðó ðåíòè â³äбóâà-
єòüñÿ â ïåð³îä 2011–2013 ðð., ïðè öüîìó îбñÿã 
зàбîðó âîäè ó 2011–2012 ðð. бóâ íåзì³ííèé ³ 
ñòàíîâèâ 14 651 ìëí. ì3. У 2013 ð. îбñÿã íàäхî-
äæåíü ðåíòè бóâ ìàêñèìàëüíèé зà àíàë³зîâàíèé 
ïåð³îä – 1 474 930,1 òèñ. ãðí., ïðè öüîìó зàб³ð 
âîäè зìåíшèâñÿ ïîð³âíÿíî з ïîïåðåäí³ìè ðîêàìè 
³ â 2013 ð. ñòàíîâèâ 13 625 ìëí. ì3, щî íà 7% 
ìåíшå зà ïîïåðåäí³ ðîêè, à ïðèð³ñò ðåíòè ñòàíî-
âèâ 26% ïîð³âíÿíî з 2011 ð.
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Ðис. 1. Äинаміка надõоджень рентної плати за спеціальне використання води 2011–2016 рр.
Джерело: розраховано автором за даними Державної ф³скалüної служби 
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Òàêà äèíàì³êà зб³ëüшåííÿ 
íàäхîäæåíü íîì³íàëüíîї ðåíò-
íîї ïëàòè зà ñïåö³àëüíå âîäîêî-
ðèñòóâàííÿ ñïðè÷èíåíà зб³ëü-
шåííÿì ñòàâîê ðåíòíîї ïëàòè 
зà зàб³ð âîäè з ïîâåðхíåâèх òà 
ï³äзåìíèх âîä. У 2014–2015 ðð. 
îбñÿã ðåíòè зìåíшóєòüñÿ, щî 
ïîâ’ÿзàíî з òåíäåíö³єю äî зìåí-
шåííÿ зàбîðó âîäè íà 15,5% ó 
2014 ð. ïîð³âíÿíî з 2013 ð. òà 
щå íà 15,7% ó 2015 ð. ïîð³â-
íÿíî з 2014 ð. 

Ðîзðàхóíîê ðåàëüíèх íàä-
хîäæåíü ðåíòíîї ïëàòè зà ñïå-
ö³àëüíå âèêîðèñòàííÿ âîäè зà 
ïàðèòåòîì êóï³âåëüíîї ñïðî-
ìîæíîñò³ ïîêàзàâ äèíàì³êó 
зìåíшåííÿ, щî ï³äòâåðäèëà 
ïîбóäîâà ë³í³ї òðåíäà, ÿêà ìàє 
íèзх³äíèé хàðàêòåð. 

Пðè öüîìó òàêîæ зàëèшà-
єòüñÿ ïðîбëåìà îбë³êó âèêîðèñ-
òàííÿ ³ зàбîðó âîäè. Сüîãîäí³ 
äëÿ ñïîæèâà÷³â, зîêðåìà ó æèòëîâî-êîìóíàëüíîìó 
ãîñïîäàðñòâ³, íåìàє îбîâ’ÿзêîâîãî îбë³êó ñïîæè-
âàííÿ âîäè ñïåö³àëüíèìè зàñîбàìè, à ³ñíóюòü щå 
ðàäÿíñüê³ íîðìè ñïîæèâàííÿ âîäè, зà ÿêèìè é 
âåäåòüñÿ îбë³ê. Òàêèì ÷èíîì, óñòàíîâèòè ðåàëüí³ 
îбñÿãè ñïîæèâàííÿ äóæå âàæêî. Êð³ì òîãî, ï³ä 
÷àñ îб÷èñëåííÿ ðåíòè äëÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî 
ãîñïîäàðñòâà зàñòîñîâóєòüñÿ ïîíèæóю÷èé êîåф³-
ö³єíò 0,3, щî íå ñòèìóëює äî ï³äâèщåííÿ åфåê-
òèâíîñò³ âîäîêîðèñòóâàííÿ, à ï³äâèщåííÿ òàðèф³â 
â³äбóâàєòüñÿ ó ìåæàх ³íфëÿö³ї. Чåðåз íèзüêèé 
ð³âåíü æèòòÿ íàñåëåííÿ ï³äâèщåííÿ òàðèф³â 
ñïðèéìàєòüñÿ äóæå íåãàòèâíî, àëå òóò íå â³äбóâà-
єòüñÿ íàâ³òü îêóïí³ñòü ïîñëóã, âæå íå êàæó÷è ïðî 
ðîзâèòîê òà íåîбх³äíó ìîäåðí³зàö³ю, ÿê³ í³хòî íå 
зàêëàäàє ó òàðèф. Îñîбëèâî ÷³òêî öå ìîæíà ïðî-
ñë³äêóâàòè ó ф³ñêàëüí³é â³ääà÷³ ðåíòíîї ïëàòè зà 
ñïåö³àëüíå âèêîðèñòàííÿ âîäè (ðèñ. 2).

Гîëîâíà ðîëü ðåíòíîї ïëàòè зà ñïåö³àëüíå âèêî-
ðèñòàííÿ âîäè – âñòàíîâëåííÿ ñïðàâåäëèâîї âàð-
òîñò³ êîðèñòóâàííÿ öèì бëàãîì òà ñïëàòè êîшò³â 
зà öå äî бюäæåòó, ÿê³ ïîâèíí³ бóòè ïåðåðîзïîä³-
ëåí³ äëÿ зàбåзïå÷åííÿ åфåêòèâíîãî фóíêö³îíó-
âàííÿ âîäîãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó òà ãàëóз³ äëÿ 
íàäàííÿ ÿê³ñíèх ïîñëóã âîäîêîðèñòóâà÷àì òà ï³ä-
òðèìêè âîäíèх îб’єêò³â ó íàëåæíîìó ñòàí³. À äëÿ 
öüîãî íåîбх³äí³ ãðîшîâ³ ðåñóðñè ÿê³ é ïîâèíí³ íàä-
хîäèòè â³ä âîäîêîðèñòóâà÷³â ó âèãëÿä³ ïîäàòê³â.

Òàêà äèíàì³êà îбñÿãó зàбîðó òà íàäхîäæåíü 
ðåíòíèх ïëàòåæ³â ñâ³ä÷èòü ïðî íåñòàб³ëüí³ñòü 
åêîíîì³êè, â³äñóòí³ñòü ÷³òêîї ïîë³òèêè òàðèфîóò-
âîðåííÿ, зб³ëüшåííÿ ñòàâîê ðåíòè ìàє б³ëüшå ñòè-
х³éíèé хàðàêòåð, à íå ÷³òêå åêîíîì³÷íå îбґðóíòó-
âàííÿ òà ïîñë³äîâí³ñòü, òîìó ñêëàäíî зä³éñíюâàòè 
ïðîãíîзóâàííÿ òà ïëàíóâàííÿ ðîзâèòêó ãàëóз³, 
зàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³éíèх ðåñóðñ³â íà êîðîòêîñòðî-
êîâ³ òà äîâãîñòðîêîâ³ ïåð³îäè, àäæå äëÿ ³íâåñòîðà 
³ñíóє бåзë³÷ ðèзèê³â òà íåâèзíà÷åíîñò³.

Òåðèòîð³àëüíèé ïîêàзíèê ф³ñêàëüíîї â³ääà÷³ 
äàє зìîãó зãðóïóâàòè ðåã³îíè ó ãðóïè з âèñîêèì 
ð³âíåì ф³ñêàëüíîї â³ääà÷³ òà íèзüêèì ð³âíåì. 
Îêð³ì òîãî, òàêèé ðîзïîä³ë б³ëüш ÷³òêî äàє зìîãó 
âèÿâèòè «ñëàбê³», ïðîбëåìí³ ãàëóз³, íàïðÿìè 
âîäîêîðèñòóâàííÿ ó êîæíîìó ðåã³îí³ (ðèñ. 3).

Àíàë³з ð³âíÿ ф³ñêàëüíîї â³ääà÷³, íàäхîäæåíü 
ïîäàòêîâèх ïëàòåæ³â ïîêàзàâ íåð³âíîì³ðí³ñòü 
ì³æ ðåã³îíàìè. Íàéб³ëüшó â³ääà÷ó â 2015 ð. ìàëè 
Çàêàðïàòñüêà òà Ìèêîëàїâñüêà îбëàñò³ íà ð³âí³ 
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250 ãðí./òèñ. ì3 âîäè. Âèðîбíèöòâî хàð÷îâèх ïðî-
äóêò³â òà íàïîїâ, ìàшèíîбóäóâàííÿ, âèðîбíèöòâî 
³ ðîзïîä³ë åëåêòðîåíåðã³ї, ìåòàëóðã³éíå âèðîбíè-
öòâî – ñïåö³àë³зàö³ÿ Ìèêîëàїâñüêîї îбëàñò³, щî 
äàëà ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè íàéâèщèé ïîêàзíèê 
â Уêðàїí³. Íà Çàêàðïàòò³ íàéб³ëüш ðîзâèíåíèì є 
ðåêðåàö³éíèé êîìïëåêñ зàâäÿêè ïðèðîäíèì óìî-
âàì, щî íàä³ëèëè òåðèòîð³ю äæåðåëàìè ì³íåðàëü-
íèх âîä, òåðìàëüíèх ë³êóâàëüíèх âîä, ã³ðñüêîю 
ì³ñöåâ³ñòю, ÿê³ âäàëî âèêîðèñòîâóюòü. Òàêîæ 
ïðèñóòí³ ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî зàâäÿêè ì’ÿêîìó 
êë³ìàòó, хàð÷îâà ïðîìèñëîâ³ñòü, ë³ñîâå ãîñïîäàð-
ñòâî, â íåзíà÷í³é ê³ëüêîñò³ ìàшèíîбóäóâàííÿ. 
Î÷åâèäíî, щî íà ïðîìèñëîâèх îб’єêòàх ïîâíîю 
ì³ðîю зä³éñíюєòüñÿ îïëàòà, ì³í³ìàëüíà ê³ëüê³ñòü 
ïðèâ³ëåéîâàíèх ãàëóзåé òà ìàêñèìàëüíî âèêîðèñ-
òîâóєòüñÿ íàÿâíèé ïðèðîäíèé ïîòåíö³àë ðåã³îíó. 

Êðèòè÷íî íèзüê³ ïîêàзíèêè ф³ñêàëüíîї â³ääà÷³ 
ó 2015 ð. ìàëè Хåðñîíñüêà (15 ãðí./òèñ. ì3 âîäè), 
Îäåñüêà (17 ãðí./òèñ. ì3), Дîíåöüêà (35 ãðí./òèñ. ì3),  
Лóãàíñüêà (36 ãðí./òèñ. ì3 âîäè) îбëàñò³. Ìîæíà 
ñêàзàòè íàâ³òü, щî âîíè бåзêîшòîâíî âèêîðèñòî-
âóюòü âîäó. Б³ëüшîю ì³ðîю öå є ïðè÷èíà ï³ëü-
ãîâîãî ñòÿãíåííÿ ðåíòíèх ïëàòåæ³â зà ñïåö³àëüíå 
âîäîêîðèñòóâàííÿ ãàëóзåé ã³ðíè÷î-äîбóâíîї äëÿ 
ïèëîзàãëóшåííÿ ó шàхòàх, щî íàéб³ëüш ðîзâè-
íåí³ ó Дîíåöüê³é òà Лóãàíñüê³é îбëàñòÿх. Щîäî 
Îäåñüêîї îбëàñò³, òî òóò фóíêö³îíóюòü îäí³ з íàé-
б³ëüшèх ìîðñüêèх ïîðò³â êðàїíè, щî òàêîæ ìàюòü 
ïðèâ³ëåéîâàíå ñòàíîâèщå, òà ð³÷êîâèé òðàíñïîðò, 
щî êóðñóє ïî Дóíàю. Хåðñîíñüêà îбëàñòü íå ñïëà-
÷óє зà âîäó, щî âòðà÷åíà â ìàã³ñòðàëüíèх òà ì³æ-
ãîñïîäàðñüêèх êàíàëàх зðîшóâàëüíèх ñèñòåì òà 
ìàã³ñòðàëüíèх âîäîãîíàх, щî âèêîðèñòîâóюòü 
äëÿ зðîшåííÿ, àäæå òóò íàéб³ëüш ðîзâèíåíèé 
àãðàðíèé ñåêòîð. Çâ³äñè ³ òàêèé ïîêàзíèê â³ääà÷³.  
Пðîòå, ïåâíî, ìàëî âèêîðèñòîâóюòüñÿ ðåêðåàö³éí³ 
ìîæëèâîñò³, îñê³ëüêè ö³ äâ³ îбëàñò³ ðîзòàшî-
âàí³ íà бåðåз³ Чîðíîãî ìîðÿ ³ з ðîзâèòêîì öüîãî 
íàïðÿìó ìîãëè б îòðèìàòè зíà÷í³ âèãîäè.

Ðåшòà ðåã³îí³â, щî ìàюòü ñåðåäí³ ïîêàзíèêè 
ó ñòðóêòóð³ ñâîãî âèðîбíèöòâà, ìàюòü äåê³ëüêà 
íàïðÿì³â, íå є âóзüêî ñïåö³àë³зîâàíèìè, â б³ëüшîñò³ 
íàÿâí³ öåíòðè хàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñò³, х³ì³÷íîї, 
âèðîбíèöòâà åëåêòðîåíåðã³ї, ëåãêîї ïðîìèñëîâîñò³, 
ìàшèíîбóä³âíîї, ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà ³í. Ðîз-
б³æíîñò³ зäåб³ëüшîãî ñïðè÷èíåí³ íàÿâí³ñòю б³ëüш 
÷è ìåíш åфåêòèâíèх òåхíîëîã³é âîäîêîðèñòóâàííÿ, 

Ðис. 2. Äинаміка фіскальної віддачі рентної плати за спеціальне 
використання води 2011–2016 рр.

Джерело: розраховано автором за даними Державної ф³скалüної служби, статис-
тичний зб³рник «Довк³лля України»
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РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВОДОКОРИСТУВАННЯ 

– переважання водомістких галузей, що мають 
податкові пільги на воду, гірничодобувна; 

– наявність порту, лиманів, що передбачає 
особливі умови водокористування; 

– зрошувальне землеробство, застарілі 
зрошувальні канали і техніка; 

Достатній 

145-200 
грн./тис.м3 

Середній 

100-145 
грн./тис.м3 

Високий 

200-250 
грн./тис.м3 

Низький 

50-100 
грн./тис.м3 

Критично 
низький 

0-50 
грн./тис. м3 

Рівень фіскальної віддачі рентної плати за спеціальне 
водокористування 

– значна концентрація промислових об’єктів, що 
працюють не водоощадно; 

– наявність ГЕС, що мають преференції в оплаті; 

– виробництво с/г продукції; 

– незадовільний стан гідротехнічних споруд; 

– низька концентрація промислових об’єктів; 

– значна частка рекреаційно-туристичних 
об’єктів; 

– переважають харчова та хімічна промисловості, 
    

– помірна концентрація промислових об’єктів,  

– регіони є індустріально-аграрними, 
переважають дрібні господарства; 

    

Донецька, 
Луганська, 
Одеська, 
Херсонська 

Волинська, 
Дніпропет-
ровська, 
Київська, 
Сумська, 
Харківська 

Львівська, 
Полтавська, 
Івано-
Франківська, 
Хмельницька, 
Чернівецька 

Житомирська, 
Запорізька, 
Тернопільська
Чернігівська, 
Кропивницька 

Вінницька, 
Закарпатська, 
Миколаївська, 
Рівненська, 
Черкаська 

– незначна концентрація промислових об’єктів; 

– великі втрати у водопровідно-каналізаційних 
мережах; 

     

Ðис. 3. Êласифікація рівня регіональної фіскальної віддачі  
рентної плати за спеціальне використання води

âîäîîщàäíîñò³, ìîäåðí³зàö³єю âèðîбíèöòâ, ÷³òê³ñòю 
âèзíà÷åííÿ бàзè ñïëàòè ðåíòíèх ïëàòåæ³â, íàÿâ-
í³ñòю âåëèêèх ÷è äð³бíèх ï³äïðèєìñòâ âîäîêîðèñ-
òóâà÷³â. Òàêîæ íåâåëèê³ â³äì³ííîñò³ ñïðè÷èíåí³ 
é òèì, щî â ð³зíèх ðåã³îíàх зàñòîñîâóюòüñÿ ð³зí³ 
ñòàâêè зàëåæíî â³ä äæåðåëà âîäîзàбîðó òà бàñåéíó 
ð³÷îê, äî ÿêèх íàëåæèòü òà ÷è ³íшà îбëàñòü.

Òàêîæ ñë³ä â³äзíà÷èòè, щî òàêèé ðîзïîä³ë ðåíò-
íèх ïëàòåæ³â ïåâíîю ì³ðîю âèíèê óíàñë³äîê ñêàñó-
âàííÿ ðåíòíîї ïëàòè â ïåâíèх íàïðÿìàх ä³ÿëüíîñò³:

– зàäîâîëåííÿ ïèòíèх ³ ñàí³òàðíî-ã³ã³єí³÷íèх 
ïîòðåб íàñåëåííÿ, ïðîòèïîæåæíèх ïîòðåб, ïîòðåб 
зîâí³шíüîãî бëàãîóñòðîю òåðèòîð³é ì³ñò òà ³íшèх 
íàñåëåíèх ïóíêò³â, ïèëîзàãëóшåííÿ ó шàхòàх ³ 
êàð'єðàх, íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ ó ãàëóз³ ðèñîñ³ÿííÿ 
òà äëÿ âèðîбíèöòâà åë³òíîãî íàñ³ííÿ ðèñó, âòðàòà 
â ìàã³ñòðàëüíèх òà ì³æãîñïîäàðñüêèх êàíàëàх 
зðîшóâàëüíèх ñèñòåì òà ìàã³ñòðàëüíèх âîäîãîíàх; 
óñóíåííÿ шê³äëèâîї ä³ї âîä (ï³äòîïëåííÿ, зàñî-
ëåííÿ, зàбîëî÷åííÿ, зñóâó, зàбðóäíåííÿ òîщî); 
зàбåзïå÷åííÿ âèïóñêó ìîëîä³ ö³ííèх ïðîìèñëî-
âèх âèä³â ðèбè òà ³íшèх âîäíèх æèâèх ðåñóðñ³â ó 

âîäí³ îб'єêòè; ìîðñüêà âîäà, êð³ì âîäè з ëèìàí³â; 
âèêîðèñòàííÿ ñàä³âíèöüêèìè òà ãîðîäíèöüêèìè 
òîâàðèñòâàìè (êîîïåðàòèâàìè); ðåàб³ë³òàö³ÿ, ë³êó-
âàííÿ òà îзäîðîâëåííÿ ðåàб³ë³òàö³éíèìè óñòàíî-
âàìè äëÿ ³íâàë³ä³â òà ä³òåé-³íâàë³ä³â; ïîòðåб ã³äðî-
åíåðãåòèêè з ã³äðîàêóìóëюю÷èх åëåêòðîñòàíö³é, 
ÿê³ фóíêö³îíóюòü ó êîìïëåêñ³ з ã³äðîåëåêòðîñòàí-
ö³ÿìè; âîäíîãî ³ ìîðñüêîãî òðàíñïîðòó.

Бåзñóìí³âíî, äåÿê³ íàïðÿìè ö³ëêîì ñïðàâåä-
ëèâî зâ³ëüíÿюòüñÿ â³ä ñïëàòè ðåíòíèх ïëàòå-
æ³â äëÿ ë³êóâàííÿ, íàóêîâèх äîñë³äæåíü, бëà-
ãîóñòðîю, àëå, íàïåâíî, âàðòî бóëî б ðîбèòè 
ïåðåãëÿä ï³ëüãîâîãî âîäîêîðèñòóâàííÿ äëÿ òèх 
ñóб’єêò³â ãîñïîäàðюâàííÿ, щî âåäóòü åêîíîì³÷íó 
ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíó íà îäåðæàííÿ ïðèбóòêó.  
Дëÿ äåÿêèх ñóб’єêò³â ãîñïîäàðюâàííÿ äîö³ëüíî 
бóëî б ï³ä ÷àñ âèзíà÷åííÿ ðåíòíèх ñòàâîê âðàхîâó-
âàòè ïîêàзíèêè òåхí³÷íîї ìîæëèâîñò³ òà åêîíîì³÷-
íîї ðåíòàбåëüíîñò³ їхíüîї ãîñïîäàðñüêîї ä³ÿëüíîñò³.

Пîñèëåííÿ àíòðîïîãåííîãî íàâàíòàæåííÿ íà 
ïîâåðхíåâ³ âîäè, зíà÷íå зàбðóäíåííÿ òà ïîíè-
æåííÿ àñèì³ëюю÷îї ñïðîìîæíîñò³ бàãàòüîх 
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ïîâåðхíåâèх âîäíèх îб’єêò³â Уêðàїíè ðîбëÿòü 
àêòóàëüíèì ïîшóê íîâèх òà âäîñêîíàëåííÿ íàÿâ-
íèх åêîëîãî-åêîíîì³÷íèх ìåхàí³зì³â ³ ìåòîäîëî-
ã³é ñïðàâëÿííÿ ïëàòåæ³â зà âîäîêîðèñòóâàííÿ.

Êð³ì òîãî, íåîбх³äíî ðîзшèðèòè ³íñòðóìåíòè 
åêîíîì³÷íîãî âïëèâó òà âïðîâàäæóâàòè âàæåë³ 
ïîäàòêîâîãî ñòèìóëюâàííÿ ðàö³îíàëüíîãî âîäîêî-
ðèñòóâàííÿ ó êîæíîìó ðåã³îí³:

– зíèæåííÿ ïîäàòêó â ðàз³ ³íâåñòóâàííÿ ó 
âèðîбíèöòâî ìàëîâîäíîї, âîäîîщàäíîї òà åêîëî-
ã³÷íî ñïðèÿòëèâîї ïðîäóêö³ї;

– зíèæåííÿ ïîäàòêó íà ïðèбóòîê äëÿ ³íâåñòè-
ö³é â îбëàäíàííÿ äëÿ âîäîî÷èщåííÿ, ìàëîâîäíèх 
òåхíîëîã³é, ïîâòîðíî-ïîâîðîòíèх ñèñòåì âîäîêî-
ðèñòóâàííÿ;

– зâ³ëüíåííÿ â³ä îïîäàòêóâàííÿ зåìåëü, â³äâå-
äåíèх äëÿ î÷èщåííÿ ñò³÷íèх âîä, âîäíèх ðåзåð-
âóàð³â;

– êîшòè â³ä ñïðàâëÿííÿ ðåíòè ñïðÿìîâóâàòè 
íà ф³íàíñóâàííÿ зàхîä³â з îхîðîíè òà îзäîðîâ-
ëåííÿ âîäíèх îб’єêò³â;

– ïðîãðåñèâíå íàðàхóâàííÿ збèòê³â, зàïîä³ÿíèх 
âîäíèì îб’єêòàì ì³ñöåâîãî зíà÷åííÿ ñóб’єêòàìè 
ãîñïîäàðñüêîї ä³ÿëüíîñò³ âèхîäÿ÷è з³ ñòóïåíÿ їх 
шê³äëèâîñò³; 

– âзàєìîä³ÿ ðåã³îíàëüíèх îðãàí³â äåðæàâíîї 
ф³ñêàëüíîї ñëóæбè òà îðãàí³â óïðàâë³ííÿ âîäíèìè 
ðåñóðñàìè щîäî ñâîє÷àñíîñò³ òà ïîâíîòè ñïëàòè 

 

Завдання вдосконалення рентної плати 

Розроблення форм і методів 
обчислення рентного складника 
доходів від підприємництва  

Визначення шляхів подальшого 
розвитку нормативно-правової 
бази у сфері рентних відносин  

Визначення рівня максимально 
доцільного вилучення ренти в 
усіх сферах і на всіх стадіях її 
утворення   

Розроблення напрямів 
удосконалення податкової 
політики і посилення її 
рентного складника 

Виявлення потенційно 
рентоносних об’єктів 
природокористування, джерел і 
шляхів незаконного 
привласнення ренти  

Забезпечення диференціації 
платежів за якістю відповідних 
ресурсних джерел   

Створення на рентній основі 
джерел фінансування 
відтворювального процесу в 
природноресурсній сфері 

Посилення регулятивного 
впливу платного 
природокористування у 
природоохоронному та 
ресурсозберігаючому аспектах 

Реформування чинної системи платного 
природокористування з погляду повноти 

реалізації рентних принципів і підвищення 
на цій основі її ефективності 

âîäîðåñóðñíèх ïëàòåæ³â òà åêîëîã³÷íèх збîð³â зà 
ñêèäè зàбðóäíюю÷èх ðå÷îâèí ó ïðèðîäí³ âîäí³ 
îб’єêòè; 

– óзàêîíèòè íîðìó ïðî íàäхîäæåííÿ âîäîðå-
ñóðñíèх ïëàòåæ³â ó ñïåö³àëüí³ фîíäè ì³ñöåâèх 
бюäæåò³â â àäì³í³ñòðàòèâíèх ðàéîíàх òà ì³ñòàх 
îбëàñíîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ, ÿê³ â³äзíà÷àюòüñÿ 
ï³äâèщåíîю ðèзèêîãåíí³ñòю щîäî âèíèêíåííÿ 
ïàâîäê³â òà ïîâåíåé, à òàêîæ âèñîêîю ðåêðåàö³é-
íîю ñïðîìîæí³ñòю [2].

Ìàêñèì³зàö³ÿ íàäхîäæåíü âîäîðåñóðñíèх ïëà-
òåæ³â äî бюäæåò³â ð³зíîãî ð³âíÿ зàëåæèòü â³ä 
äèâåðñèф³êàö³ї öüîãî âèäó ф³ñêàëüíèх ðåãóëÿòîð³â 
з îãëÿäó íà бàãàòîфóíêö³îíàëüíó ñïðÿìîâàí³ñòü 
зàëó÷åííÿ âîäíèх ðåñóðñ³â ó ãîñïîäàðñüêèé îб³ã. 
Âàðòî ³íñòèòóö³îíàë³зóâàòè äîäàòêîâ³ ïëàòåæ³ 
зà íàäàííÿ âîäîãîñïîäàðñüêèх òà âîäíèх ïîñëóã, 
âèêîðèñòàííÿ âîäíèх ðåñóðñ³â ó ãàëóзÿх ïðîìèñ-
ëîâîñò³, äå ³ñíóє êâàз³ðåíòà, зóìîâëåíà âïëèâîì 
âîäíîãî ÷èííèêà. Ðåíòíèé ñêëàäíèê ñë³ä óðàхî-
âóâàòè ³ ï³ä ÷àñ ïåðåãëÿäó íàÿâíèх íîðìàòèâ³â 
ïëàòè зà ñïåö³àëüíå âîäîêîðèñòóâàííÿ, âèхîäÿ÷è 
з³ зíà÷íîї â³äì³ííîñò³ âåëè÷èíè ф³ñêàëüíîї â³ä-
äà÷³ зàбðàíîї âîäè â ðîзð³з³ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðè-
òîð³àëüíèх îäèíèöü Уêðàїíè. Íåîбх³äíî òàêîæ 
ðåàë³зóâàòè é ðåшòó зàâäàíü ðåíòíîї ïîë³òèêè, 
ÿê³ бóëè âèзíà÷åí³ щå íà ïî÷àòêó 2000-х ðîê³â 
Â. Ì³щåíêîì òà Б. Дàíèëèшèíèì (ðèñ. 4).

Ðис. 4. Завдання вдосконалення рентної політики за версією Â. Міщенка та Á. Äанилишина 
Джерело: [3]
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Âисновки. Сüîãîäí³ ³ñíóє íàãàëüíà ïîòðåбà â 
ìîäåðí³зàö³ї ф³ñêàëüíîї ïîë³òèêè, ïîäàòêîâîìó 
ñòèìóëюâàíí³ åêîëîã³÷íî бåзïå÷íèх âèðîбíèöòâ òà 
îбìåæåííÿ ïðÿìîãî òà îïîñåðåäêîâàíîãî ñóбñèäó-
âàííÿ åêîëîã³÷íî íåбåзïå÷íèх äëÿ ñòèìóëюâàííÿ їх 
äî âäîñêîíàëåííÿ òåхíîëîã³é òà ïåðåхîäó íà «зåëåíó 
åêîíîì³êó». Âîäíî÷àñ ïåðш í³æ ââîäèòè ï³ëüãè з 
ïîäàòê³â, íåîбх³äíî ÷³òêî ïåðåäбà÷èòè ìåхàí³зì їх 
ðåàë³зàö³ї, îñê³ëüêè â³ä öüîãî зàëåæèòü, íàñê³ëüêè 
åфåêòèâíèìè âîíè âèÿâëÿòüñÿ â ê³íöåâîìó ï³äñóìêó 
òà ñïðèÿòèìóòü ðîзâèòêó ðåã³îí³â, â³äêðèюòü íåâè-
êîðèñòàí³ ìîæëèâîñò³ òà ìàêñèìàëüíî åфåêòèâíî 
ðîзêðèюòü ïîòåíö³àë, äàíèé ïðèðîäîю. 

Àíàë³з äèíàì³êè ðåíòíèх ïëàòåæ³â зà ñïåö³-
àëüíå âîäîêîðèñòóâàííÿ ïîêàзàâ íîì³íàëüíå зðîñ-
òàííÿ зà ðàхóíîê ³íäåêñàö³ї, à ðåàëüíèé ðîзì³ð 

ïëàòåæ³â – äèíàì³êó зìåíшåííÿ. Îòæå, â³äïî-
â³äíà ïëàòà ÷åðåз äîñèòü íèзüêèé ð³âåíü є íååфåê-
òèâíèì ðåãóëюю÷èì ³íñòðóìåíòîì, ÿêèé ëèшå 
зàбåзïå÷óє îäåðæàííÿ äåðæàâîю ïëàòè зà ñâîї 
ïðèðîäí³ ðåñóðñè.

Òàêà ñèòóàö³ÿ âèìàãàє ïåðåãëÿäó ðîзì³ðó âñòà-
íîâëåíèх ïëàòåæ³â, óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè íàðà-
хóâàííÿ òà ñïëàòè. Ðåã³îíàëüíèé àíàë³з ïîêàзíèêà 
ф³ñêàëüíîї â³ääà÷³ âîäè ïîêàзàâ íåð³âíîì³ðí³ñòü 
íàäхîäæåíü òà âèÿâèâ ïðîбëåìí³ ãàëóз³ â ïèòàíí³ 
ðåíòíèх ïëàòåæ³â, ñïåö³àë³зàö³ї ðåã³îíó. Íèìè 
âèÿâèëèñÿ зäåб³ëüшîãî ã³ðíè÷îäîбóâíà ïðîìèñëî-
â³ñòü, àãðàðíèé ñåêòîð, ðèбíå ãîñïîäàðñòâî, ìîð-
ñüêèé ³ ð³÷êîâèé òðàíñïîðò, êîìóíàëüíå ãîñïîäàð-
ñòâî, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèх є äóæå âîäîєìíîю òà ìàє 
ïîäàòêîâ³ ï³ëüãè. 
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Ðезюме 
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíы îñíîâíыå ïîëîæåíèÿ âзèìàíèÿ ðåíòíîé ïëàòы зà ñïåöèàëüíîå èñïîëüзîâàíèå âîäы. 
Îöåíåí ðàзìåð ïîñòóïëåíèé ðåíòíых ïëàòåæåé зà ñïåöèàëüíîå âîäîïîëüзîâàíèå ïî ðåãèîíàì, âыäåëåíы èх 
îñîбåííîñòè âîäîïîëüзîâàíèÿ. Ðàññ÷èòàíà ðåãèîíàëüíàÿ фèñêàëüíàÿ îòäà÷à ñïåöèàëüíîãî âîäîïîëüзîâàíèÿ.
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REGIONAL FEATURES OF RENT PAYMENT FEES FOR SPECIAL USE OF WATER RESOURCES

Summary
The article deals with the main provisions of the lease payment for special use of water. Estimates of receipts 
of rent payments for special water use by regions, their features of water use are highlighted. The regional 
fiscal impact of special water use is calculated.
Key words: rent, payment for water use, fiscal return, nominal rental payment, real rent, specialization of 
the region, regional features of water use.


