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Зміни 

до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних 

державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне 

використання водних ресурсів 

 

1. У розділі І:  

 

абзац четвертий пункту 1.2 викласти в такій редакції: 

 

«самовільного використання водних ресурсів за відсутності дозволу на 

спеціальне водокористування або у разі перевищення встановлених у дозволі на 

спеціальне водокористування лімітів;»; 

 

абзац вісімнадцятий пункту 1.7 викласти в такій редакції: 

 

«самовільне водокористування - використання водних ресурсів за 

відсутності дозволу на спеціальне водокористування або у разі перевищення 

встановлених у дозволі на спеціальне водокористування лімітів;»; 

 

2. Абзац третій  пункту 2.6 розділу ІІ виключити; 

 

3. У розділі IX: 

 

назву розділу викласти в такій редакції: 

  

«Розділ 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»; 

 

пункт 9.1  викласти в такій редакції: 

 

«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) 
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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; 

 

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.»; 

 

у абзаці першому  пункту 9.2 слова та знаки «без дозвільних документів 

(дозволу на спеціальне водокористування та/або спеціального дозволу на 

користування надрами (підземні води)),» замінити словами «без дозволу на 

спеціальне водокористування або». 
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