
44
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 12, 2012

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Як показує передовий досвід, одними із основ�

них важелів раціоналізації водокористування є
податкові. З одного боку, вони виконують фіскаль�
ну функцію, сприяючи наповненню бюджетів
різного таксономічного рівня, з іншого — викону�
ють регулюючу функцію, змушуючи підприєм�
ницькі структури впроваджувати безводні та ма�
ловодні технології. На жаль, в Україні податкові
регулятори, які використовуються для раціоналі�
зації водокористування, за великим рахунком не
виконують класичних для себе функцій: фіскаль�
ної, перерозподільної, регулюючої та стимулюю�
чої. Це пов'язано з недостатньою диференційова�
ністю нормативів плати за спеціальне водокорис�
тування, надмірною кількістю пільг та іншого роду
преференцій для окремих груп споживачів, недо�
сконалістю методологічної та методичної бази
стягнення водно�ресурсних платежів. Недостат�
ньо відпрацьованими залишаються питання подат�
кового регулювання використання природних вод�
них об'єктів, переданих в оренду. Це позбавляє
місцеві бюджети потенційно можливих надход�
жень, що значно звужує фінансову базу відтворен�
ня та охорони водних ресурсів і модернізації во�
догосподарської інфраструктури.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У працях М. Хвесика, В. Голяна, С. Антонової,
П. Жука, О. Сяської, А. Фрідман та інших розгля�
даються методологічні аспекти податкового регу�
лювання водокористування, причини заборгова�
ності по оплаті за спожиті водні ресурси, можли�
вості створення умов для повного відшкодування
витрат на водогосподарські заходи, резерви роз�
ширення податкової бази, стягнення водно�ресур�
сних платежів, пріоритети перегляду переліку та�
рифів щодо безповоротного та повторного водо�
користування [1—9].

На думку О.Сяської, сучасний розвиток націо�
нальної економіки зумовив необхідність удоскона�
лення економічного регулювання водокористуван�
ня, ключовим елементом якого є система платежів
за використання водних ресурсів. Діюча в Україні
система платного водокористування ще далека від
досконалості і потребує істотних змін, оскільки пла�
тежі за використання водних ресурсів не дозволя�
ють повною мірою відшкодовувати витрати на водо�
господарські заходи і не стимулюють раціональне
використання, охорону і відтворення водно�ресур�
сного потенціалу. Гостро стоїть проблема втрат води
та її марнотратного використання [7, с. 1].



45
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 12, 2012

А. Фрідман зазначає, що ключовим інструмен�
том управління є тарифна політика, яка повинна
створювати стимули для ефективного поєднання
різних джерел водопостачання, як природних, так
і технологічних, таких як опріснення морської
води або оборотне водопостачання. Водокористу�
вачі істотно варіюються щодо рівня безповорот�
ного водоспоживання, що вимагає відповідного
відображення в тарифах. Останнім часом багато
країн, у тому числі і з перехідною економікою, що
використовували систему ціноутворення, заснова�
ну на перехресному субсидуванні, здійснюють ре�
форму тарифів на послуги водопостачання та во�
довідведення [8].

П. Жук переконує в тому, що неузгодженість
водного та бюджетно�податкового законодавства
не забезпечує дотримання принципу цільового
використання зборів за спеціальне водокористу�
вання на водоохоронні заходи, як це передбачено
ст. 32 Водного кодексу України. Наявні пільги у
справлянні зборів за використання води не мають
стимулюючого впливу на раціоналізацію водоко�
ристування і є переважно невиправдними [5].

З викладеного випливає, що існуюча система
податкового регулювання водокористування об�
тяжена надмірною специфікацією пільг, не узгод�
жена з базовими положеннями бюджетно�подат�
кового регулювання, базується на надмірно зву�
женій податковій базі і не охоплює важливі еле�
менти господарського освоєння водно�ресурсно�
го потенціалу і використання водних ресурсів в
окремих секторах національного господарства, не
стимулює впровадження ефективних форм еко�
номії свіжої води.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Для обгрунтування адекватних сучасному ста�

ну податкового регулювання водокористування
заходів доцільно проаналізувати регіональний
розподіл збору за спеціальне використання води,
рівень фіскальної віддачі забраної води в адміні�
стративно�територіальних одиницях, виявити
можливості для диверсифікації водно�ресурсних
платежів та збільшення нормативів плати за спец�
іальне водокористування. Це й стало метою даної
публікації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основним фіскальним регулятором залучення

водних ресурсів у господарський оборот є плата
за спеціальне водокористування. Нормативи пла�
ти диференціюються як за використання поверх�
невих, так і підземних водних ресурсів. На жаль,
запаси водних ресурсів не повною мірою були вра�
ховані при встановленні лімітів використання та
нормативів плати, що призводить до значних пе�
рекосів у вилученні та перерозподілі плати за спе�
ціальне використання води.

Плата за використання водних ресурсів є ос�
новою економічного регулювання водокористу�
вання, яка, крім плати за воду як за природний

ресурс, включає також галузеві витрати на забір,
водопідготовку, доставку, внутрішньогосподарсь�
кий розподіл, використання, водовідведення і на�
правлена на стимулювання раціонального викори�
стання водних ресурсів та забезпечення фінансо�
вих надходжень для охорони та відтворення вод�
но�ресурсного потенціалу.

На сьогодні рівень платежів і зборів за водо�
користування не відображає повною мірою реаль�
них втрат суспільства від водогосподарської діяль�
ності і не створює відповідної фінансової бази для
природоохоронної діяльності. Через відсутність
законодавчо встановлених положень про не�
обхідність направлення отриманих коштів від збо�
ру за спеціальне водокористування на фінансуван�
ня водогосподарських заходів втрачається одна з
основних причин введення платного водокористу�
вання — відшкодування коштів на охорону та
відновлення водних об'єктів [7].

Закономірно, що найвищі обсяги збору за
спеціальне використання води у 2010 році спосте�
рігались у Дніпропетровській, Донецькій, За�
порізькій, Луганській областях і становили відпо�
відно 148,5, 156,8, 143,2 та 49,1 млн грн. Тобто в
регіонах, де сконцентрована левова частка галу�
зей важкої індустрії, залучається до обороту най�
більша кількість водних ресурсів і відповідно ма�
ють місце найвищі надходження плати за спеціаль�
не водокористування до Зведеного бюджету Ук�
раїни.

Фінансово�економічна оцінка діяльності водо�
господарських підприємств дала змогу констату�
вати незадовільну платіжну дисципліну населен�
ня, що спричинило зростання заборгованості по
оплаті за спожиті водні ресурси та частково при�
звело до їх збитковості. Недостатність фінансо�
вих ресурсів унеможливлює проведення заходів,
в тому числі екологічних. Зростання витрат коштів
на водозабезпечення міського населення відбува�
лося, в першу чергу, через незалежні від водогос�
подарських підприємств причини: зростання вар�
тості електроенергії, мінімальної заробітної пла�
ти, паливно�мастильних матеріалів [1, с. 9].

Незважаючи на те, що традиційно високими є
обсяги забору води в Одеській області та АР Крим,
ці регіони не входять до групи адміністративно�
територіальних одиниць, де спостерігається най�
вищий рівень зборів за спеціальне водокористу�
вання. Причиною такої ситуації є низький рівень
фіскальної віддачі забраної води. Даний показник
знаходиться на низькому рівні у зв'язку з тим, що
левова частка забраної води в цих регіонах спря�
мовується для потреб зрошуваного землеробства
і не завжди вдається ідентифікувати реальну базу
стягнення водно�ресурсних платежів.

Найвищі показники фіскальної віддачі забра�
ної води спостерігаються у Вінницькій, Запо�
різькій, Кіровоградській, Миколаївській та Чер�
нівецькій областях і становлять відповідно 0,12,
0,13, 0,21, 0,15, 0,13 грн./куб. м (рис. 1). В більшості
цих регіонів найбільша питома вага забраної води
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спрямовується на підприємства харчової, дерево�
обробної промисловості, а також гідроенергети�
ки, де є можливість ідентифікувати реальні обся�
ги спеціального водокористування. Нерівно�
мірність у розрізі регіонів України показників
фіскальної віддачі забраної води має стати пере�
думовою для впровадження державою спонукаль�
них підойм щодо ощадливішого водокористуван�
ня та недопущення непродуктивних втрат води. В
першу чергу, це стосується регіонів, де в структурі
використання водних ресурсів переважає зрошу�
ване землеробство та водопровідно�каналізацій�
не господарство перебуває в незадовільно техні�
чному стані.

Характерною особливістю водокористування
у сільській місцевості є відсутність у багатьох рег�
іонах централізованого водопостачання та сучас�
них систем відведення використаної води. Якщо
розглянути обсяги відпуску води усім споживачам
сільської місцевості у 2010 році в розрізі економі�
чних районів, то спостерігається наступна карти�
на: найбільші обсяги відпускаються для спожи�
вачів сільської місцевості у Східному, При�
дніпровському та Причорноморському економіч�
них районах. Особливо вирізняється Причорно�
морський економічний район, де в значній
кількості сільських населених пунктів використо�
вується привізна вода. Це дає можливість визна�
чити реальні обсяги споживання водних ресурсів
місцевим населенням. Найвища частка неврахова�
них втрат у загальному відпуску води у сільській
місцевості має місце у Карпатському економічно�
му районі, де водопостачання здійснюється за ра�
хунок водних ресурсів гірських річок.

З огляду на стан водопостачання сільського
населення та враховуючи високу соціальну зна�
чимість води, тарифна реформа не може здійсню�
ватися методом "шокової терапії", а тому видаєть�
ся важливим порівняльний аналіз альтернативних
варіантів перетворень, що враховує обмеження на
поступовість зміни тарифів, а також дослідження
можливих заходів соціального захисту.

Через необхідність води як для життєзабезпе�
чення, так і для виробництва тарифи на воду в
більшості країн встановлюються або регулюють�
ся державою. В даний час як учені, так і практики
прийшли до висновку, що практика тарифного ре�
гулювання, яка діяла тривалий період, заснована
лише на ідеї окупності і включала безліч субсидій,
аж до безкоштовного водопостачання сільськогос�
подарських підприємств, є неспроможною [8].

Передувати перегляду пріоритетів податково�
го регулювання мають зміни у Водному та Подат�
ковому кодексах України, які стосуються бази
податкового регулювання використання водних
об'єктів, відшкодування збитків нанесених при�
родним водним джерелам, перерозподілу плати за
спеціальне використання водних ресурсів між
бюджетами та формування спеціальних позабюд�
жетних фондів відтворення та охорони природних
водних об'єктів.

Необхідно підвищити нормативи плати за
спеціальне водокористування у тих галузях, де
вода виступає сировиною для виробництва гото�
вих продуктів (підприємства харчової промисло�
вості). Це сприятиме зростанню надходжень за
використання водних ресурсів до Державного
бюджету України та змушуватиме водокористу�

Рис. 1. Фіскальна віддача забраної води в розрізі областей у 2010 році
(за даними Державної служби статистики та Державної податкової адміністрації України)
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вачів економно використовувати водні ресурси. За
нинішньої символічної плати за спеціальне водо�
користування підприємства дуже повільно модер�
нізують власні водозабори та системи повторного
водокористування, що призводить до нераціональ�
них втрат води та збільшення обсягів скиду відпра�
цьованих вод у природні водні об'єкти.

Державі як власнику водного об'єкта необхід�
но регулювати величину рентної плати для водо�
користувачів залежно від ефективності викорис�
тання ресурсів водного об'єкта. Рівноправні кон�
курентні умови для різного виду водокористувачів
можна забезпечити введенням диференційовано�
го рентного оподаткування і встановлення норма�
тивів збору за спеціальне водокористування (рен�
тної плати) на основі інтегральної вартості водно�
го об'єкта усіма водокористувачами залежно від
обсягу водозабору, виду і способу використання
ресурсів водного об'єкта та прибутку, який отри�
мує водокористувач [7, с. 6—7].

Для диверсифікації інструментів податкового
регулювання раціонального водокористування не�
обхідно: забезпечити видачу дозволів на спеціаль�
не водокористування на водних об'єктах місцевого
значення шляхом прийняття відповідного рішення
представницьким органом територіального або ло�
кального утворення; розширити перелік водно�ре�
сурсних платежів за використання окремих діля�
нок малих річок; закріпити у видатковій частині
місцевих бюджетів положення про надання водо�
користувачам податкових та кредитних пільг у разі
впровадження ними маловодних та безводних тех�
нологій, а також ідентифікувати джерела покрит�
тя застосування цих пільг; уніфікувати порядок
відшкодування збитків, заподіяних водним об'єктам
місцевого значення суб'єктами господарської діяль�
ності виходячи зі ступеня їх шкідливості; скоорди�
нувати роботу регіональних органів державної по�
даткової служби та органів управління водними ре�
сурсами щодо своєчасності та повноти сплати вод�
но�ресурсних платежів та екологічних зборів за
скиди забруднюючих речовин у природні водні об�
'єкти; узаконити норму про надходження водно�
ресурсних платежів у спеціальні фонди місцевих
бюджетів в регіонах, які відзначаються підвищеною
ризикогенністю щодо виникнення паводків та по�
веней, а також високою рекреаційною спроможні�
стю [2—4; 6].

Важливим напрямом удосконалення податко�
вого регулювання водокористування має стати
інституціональне закріплення надходження вод�
но�ресурсних платежів не до загального фонду
відповідних бюджетів, а до спеціального. Це доз�
волить накопичені водно�ресурсні платежі вико�
ристовувати для потреб фінансування проектів
відтворення та охорони природних водних
об'єктів, а також проектів модернізації водогос�
подарської та водоохоронної інфраструктури.
Подальше надходження водно�ресурсних пла�
тежів до загального фонду відповідних бюджетів
не зміцнюватиме фінансову базу відтворення вод�

но�ресурсного потенціалу, а й надалі слугуватиме
нецільовому їх використанню.

ВИСНОВКИ
Реформування системи податкового регулю�

вання водокористування має відбуватися поступо�
во без проявів "шокової" терапії, базуватися на
принципах недискримінації окремих категорій во�
докористувачів через відміну понижувальних ко�
ефіцієнтів, враховувати інтегральну вартість водно�
го об'єкта та величину водної ренти. Для визначен�
ня нормативів плати за спеціальне водокористуван�
ня мають використовуватися не лише регіональні
басейнові коефіцієнти та коефіцієнти кратності за
понадлімітне використання води, а й коефіцієнти,
які враховують галузеву та регіональну ефек�
тивність водокористування в попередні періоди.
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