
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження 

Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування 

надрами» 

 
 

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта 
Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону 

та раціональне використання водних ресурсів, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища України від 20 липня 2009 р. № 389, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2009 р.                                   

за № 767/16783 
 

1.2. Ця Методика встановлює порядок визначення розмірів 

відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення 

законодавства про охорону та раціональне використання водних 

ресурсів, у разі: 

самовільного використання водних ресурсів за відсутності 

дозвільних документів (дозволу на спеціальне водокористування 

та/або спеціального дозволу на користування надрами (підземні 

води)), у разі перевищення встановлених у дозволі на спеціальне 

водокористування лімітів; 

 

1.2. Ця Методика встановлює порядок визначення розмірів 

відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення 

законодавства про охорону та раціональне використання водних 

ресурсів, у разі: 

самовільного використання водних ресурсів за відсутності 

дозволу на спеціальне водокористування або у разі 

перевищення встановлених у дозволі на спеціальне 

водокористування лімітів; 

 

1.7. У цій Методиці терміни вживаються в такому значенні: 

самовільне водокористування - використання водних ресурсів за 

відсутності дозвільних документів (дозволу на спеціальне 

водокористування та/або спеціального дозволу на користування 

надрами (підземні води)), у разі перевищення встановлених у дозволі 

на спеціальне водокористування лімітів; 

1.7. У цій Методиці терміни вживаються в такому значенні: 

самовільне водокористування - використання водних ресурсів за 

відсутності дозволу на спеціальне водокористування або у разі 

перевищення встановлених у дозволі на спеціальне 

водокористування лімітів; 

2.6. Факт усунення порушення може бути підтверджений: 

отриманням дозволу на спеціальне водокористування та 

дотриманням його умов; 

2.6. Факт усунення порушення може бути підтверджений: 

отриманням дозволу на спеціальне водокористування та 

дотриманням його умов; 
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отриманням спеціального дозволу на користування надрами 

(підземні води); 

даними інструментально-лабораторних вимірювань 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони природних ресурсів, його 

територіальними та міжрегіональними територіальними органами; 

даними первинного обліку водокористування; 

документами, що підтверджують виведення з експлуатації 

устаткування, від якого було зафіксовано наднормативні скиди 

забруднюючих речовин у водний об’єкт зі зворотними водами. 

 

…………………………………………………………… 

даними інструментально-лабораторних вимірювань 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони природних ресурсів, його 

територіальними та міжрегіональними територіальними 

органами; 

даними первинного обліку водокористування; 

документами, що підтверджують виведення з експлуатації 

устаткування, від якого було зафіксовано наднормативні скиди 

забруднюючих речовин у водний об’єкт зі зворотними водами. 

 

IX. Розрахунок розміру відшкодування збитків, обумовлених 

самовільним використанням водних ресурсів за відсутності 

дозвільних документів (дозволу на спеціальне водокористування 

та/або спеціального дозволу на користування надрами (підземні 

води)), у разі перевищення встановлених у дозволі на спеціальне 

водокористування лімітів 

IX. Розрахунок розміру відшкодування збитків, обумовлених 

самовільним використанням водних ресурсів за відсутності 

дозволу на спеціальне водокористування або у разі 

перевищення встановлених у дозволі на спеціальне 

водокористування лімітів. 

9.1. Розрахунок розміру відшкодування збитків, обумовлених 

самовільним використанням водних ресурсів за відсутності 

дозвільних документів (дозволу на спеціальне водокористування 

та/або спеціального дозволу на користування надрами (підземні 

води)), у разі перевищення встановлених у дозволі на спеціальне 

водокористування лімітів, здійснюється за формулою: 

Зсам = 5 × W × Тар (грн.), (23) 

де W - об'єм води, що використана самовільно без дозвільних 

документів (дозволу на спеціальне водокористування 

та/або спеціального дозволу на користування надрами 

9.1. Розрахунок розміру відшкодування збитків, обумовлених 

самовільним використанням водних ресурсів за відсутності 

дозволу на спеціальне водокористування або у разі 

перевищення встановлених у дозволі на спеціальне 

водокористування лімітів, здійснюється за формулою: 

 

Зсам = 5 × W × Тар (грн.), (23) 

 

 

де W – об'єм води, що використана самовільно без 

дозволу на спеціальне водокористування або у разі 

перевищення встановлених у дозволі на спеціальне 

водокористування лімітів, м-

3; 
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(підземні води)), у разі перевищення встановлених у 

дозволі на спеціальне водокористування лімітів, м-

3; 
 

Тар - - розмір, аналогічний ставці рентної плати за спеціальне 

використання води, встановленої статтею 

255 Податкового кодексу України, на дату виявлення 

порушення (для поверхневих, підземних, шахтних, 

кар’єрних та дренажних вод - грн/100 м -

3, води для потреб 

гідроенергетики та рибництва - грн/10000 м -

3, води, яка 

входить до складу напоїв, - грн/м -

3). Для морської води та 

води з лиманів Тар аналогічний ставці рентної плати за 

спеціальне використання поверхневих вод для показника 

"Інші водні об'єкти", встановленої статтею 255 

Податкового кодексу України, на дату виявлення 

порушення. 
 

 

 

 

 

Тар - розмір, аналогічний ставці рентної плати за спеціальне 

використання води, встановленої статтею 255 Податкового 

кодексу України, на дату виявлення порушення (для поверхневих, 

підземних, шахтних, кар’єрних та дренажних вод - грн/100 м-

3, 

води для потреб гідроенергетики та рибництва - грн/10000 м-

3, 

води, яка входить до складу напоїв, - грн/м-

3). Для морської води 

та води з лиманів Тар аналогічний ставці рентної плати за 

спеціальне використання поверхневих вод для показника "Інші 

водні об'єкти", встановленої статтею 255 Податкового кодексу 

України, на дату виявлення порушення.»; 

 

9.2. Фактичний об’єм води, що використана самовільно без 

дозвільних документів (дозволу на спеціальне водокористування 

та/або спеціального дозволу на користування надрами (підземні 

води)), у разі перевищення встановлених у дозволі на спеціальне 

водокористування лімітів визначається на основі даних: первинного 

обліку водокористування, звіту про використання води за формою № 

2ТП-водгосп (річна), звітності за формою № 7-гр (підземні води) 

(річна), податкової декларації з рентної плати за спеціальне 

використання води, ліміту забору та використання води, 

індивідуальних норм водоспоживання та водовідведення або довідки 

фізичної особи - підприємця або юридичної особи за підписом 

керівництва, завіреної печаткою (за наявності). 

9.2. Фактичний об’єм води, що використана самовільно без 

дозволу на спеціальне водокористування або у разі 

перевищення встановлених у дозволі на спеціальне 

водокористування лімітів визначається на основі даних: 

первинного обліку водокористування, звіту про використання 

води за формою № 2ТП-водгосп (річна), звітності за формою № 

7-гр (підземні води) (річна), податкової декларації з рентної плати 

за спеціальне використання води, ліміту забору та використання 

води, індивідуальних норм водоспоживання та водовідведення 

або довідки фізичної особи - підприємця або юридичної особи за 

підписом керівництва, завіреної печаткою (за наявності). 

 

 

Голова Державної служби геології та надр України                                                                              Роман ОПІМАХ 

 

«___» _____________ 2022 р. 
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