
Рентна плата за спеціальне використання води 

Ставки Особливості 
застосування 
ставок 

Об’єкт 
оподаткування 

Платники 

1 2 3 4 
Ставки рентної плати за спеціальне  
використання поверхневих вод 

 Для 
теплоелектроста
нцій з 
прямоточною 
системою 
водопостачання 
рентна плата за 
фактичний обсяг 
води, що 
пропускається 
через 
конденсатори 
турбін для 
охолодження 
конденсату, 
обчислюється із 
застосуванням 
коефіцієнта 
0,005.  

 Житлово-
комунальні 
підприємства 
застосовують до 
ставок рентної 
плати коефіцієнт 
0,3 в частині 
обсягів води 
технологічних 
нормативів 
використання 
питної води, 
визначених 
відповідно до 
законодавства 
про питну воду, 
питне 
водопостачання 
та 
водовідведення. 

 За умови 
використання 
води з каналів 
платниками 
рентної плати 
застосовуються 
ставки рентної 
плати, 

 Об’єктом 
оподаткування 
рентною платою 
за спеціальне 
використання 
води є 
фактичний обсяг 
води, який 
використовують 
водокористувачі. 

 Об’єктом 
оподаткування 
рентною платою 
за спеціальне 
використання 
води без її 
вилучення з 
водних об’єктів 
є:  

для потреб 
гідроенергетики 
– фактичний 
обсяг води, що 
пропускається 
через турбіни 
гідроелектростан
цій для 
вироблення 
електроенергії;  

для потреб 
водного 
транспорту – час 
використання 
поверхневих вод 
вантажним 
самохідним і 
несамохідним 
флотом, що 
експлуатується 
(залежно від 
тоннажності), та 
пасажирським 
флотом, що 
експлуатується 
(залежно від 

 Платниками 
рентної плати за 
спеціальне 
використання води 
є: 

 первинні 
водокористувачі – 
суб’єкти 
господарювання 
незалежно від 
форми власності: 
юридичні особи, їх 
філії, відділення, 
представництва, 
інші відокремлені 
підрозділи без 
утворення 
юридичної особи, 
постійні 
представництва 
нерезидентів, а 
також фізичні 
особи - підприємці, 
які використовують 
та/або передають 
вторинним 
водокористувачам 
воду, отриману 
шляхом забору 
води з водних 
об'єктів; 

 суб’єкти 
господарювання 
незалежно від 
форми власності: 
юридичні особи, їх 
філії, відділення, 
представництва, 
інші відокремлені 
підрозділи без 
утворення 
юридичної особи, 
постійні 
представництва 
нерезидентів, а 
також фізичні 
особи – підприємці, 

Район річкових басейнів Ставка Ставка 
рентної 
плати, 
гривень 
за 100 
куб. 
метрів 

Район басейну річки 
Дніпро 

75,53 

Район басейну річки 
Дністер 

39,90 

Район басейну річки 
Дунай 29,96 
Район басейну річки 
Південний Буг 89,87 
Район басейну річки 
 Дон 129,90 
Район басейну річки  
Вісла 39,90 
Район басейну річок 
Криму 133,19 
Район басейну річок 
Причорномор’я 159,91 
Район басейну річок 
Приазов’я 159,91 
Ставки рентної плати за спеціальне 
використання підземних вод 
Найменування регіону Ставка 

рентної 
плати, 

гривень 
за 100 
куб. 

метрів 
Автономна Республіка 
Крим (крім м. 
Севастополя) 

123,18 

м. Севастополь 123,18 
Область:  
Вінницька 106,46 
Волинська 109,97 
Дніпропетровська 93,29 
Донецька 126,59 
Житомирська 106,46 
Закарпатська 69,95 
Запорізька 106,46 
Івано-Франківська 166,51 



Київська 91,31 встановлені за 
спеціальне 
використання 
води водного 
об'єкта, з якого 
забирається вода 
в канал.  

 За умови 
використання 
води із змішаних 
джерел 
водопостачання 
застосовуються 
ставки рентної 
плати, 
встановлені для 
джерел, з яких 
формуються 
(наповнюються) 
змішані джерела.  

 

кількості місць). 

 Об’єктом 
оподаткування 
рентною платою 
за спеціальне 
використання 
води для потреб 
рибництва є 
фактичний обсяг 
води, необхідної 
для поповнення 
водних об'єктів 
під час 
розведення риби 
та інших водних 
живих ресурсів 
(у тому числі 
для поповнення, 
яке пов'язане із 
втратами води 
на фільтрацію та 
випаровування).  

 

які використовують 
воду для потреб 
гідроенергетики, 
водного транспорту 
і рибництва. 
 Не є 
платниками рентної 
плати за спеціальне 
використання води 
водокористувачі, 
які використовують 
воду виключно для 
задоволення питних 
і санітарно-
гігієнічних потреб 
населення 
(сукупності людей, 
які знаходяться на 
даній території в 
той чи інший 
період часу, 
незалежно від 
характеру та 
тривалості 
проживання, в 
межах їх житлового 
фонду та 
присадибних 
ділянок), у тому 
числі для 
задоволення 
виключно власних 
питних і санітарно-
гігієнічних потреб 
юридичних осіб, 
фізичних осіб – 
підприємців та 
платників єдиного 
податку.  
 Під 
терміном 
«санітарно-
гігієнічні потреби» 
слід розуміти 
використання води 
в туалетних, 
душових, ванних 
кімнатах і 
умивальниках та 
використання для 
утримання 
приміщень у 
належному 
санітарно-
гігієнічному стані. 

Кіровоградська 123,18 
Львівська 96,63 
Луганська 139,84 
Миколаївська 139,84 
Одеська 116,56 
Полтавська 80,26 
Рівненська 99,80 
Сумська 91,41 
Тернопільська 129,90 
Харківська 99,86 
Херсонська 99,86 
Хмельницька 126,59 
Черкаська 72,02 
Чернівецька 116,56 
Чернігівська 99,86 
м. Київ 99,50 

Ставки рентної плати за спеціальне 
використання води для потреб 
гідроенергетики 
за 10 тис. куб. метрів 
води, пропущеної через 
турбіни 
гідроелектростанцій  

 

12,95  
гривні 

 

Ставки рентної плати за спеціальне 
використання води для потреб 
водного транспорту з усіх річок, 
крім Дунаю 

 
для вантажного 
самохідного і 
несамохідного флоту, що 
експлуатується  

0,2219  
гривні за 
1 тоннаж-
добу 
експлуата
ції  

 
для пасажирського флоту, 
що експлуатується  

 0,0246  
гривні за 
1 місце-
добу 
експлуата
ції 

 
 
Ставки рентної плати за спеціальне 
використання води для потреб 
рибництва 
 



 

 

за 10 тис. куб. метрів 
поверхневої води 

 

67,97 
гривні 

   

за 10 тис. куб. метрів 
підземної води 

 

 81,71 
гривні 

Ставки рентної плати за спеціальне 
використання води за воду, що 
входить виключно до складу напоїв 
за 1 куб. метр поверхневої 
води 

 

63,22 
гривні 

за 1 куб. метр підземної 
води 

 

73,73 
гривні 

Ставки рентної плати за спеціальне 
використання води за шахтну, 
кар'єрну та дренажну воду 
за шахтну, кар'єрну та 
дренажну воду  

14,64 
гривні за 
100 куб. 
метрів 
води.   

 
 


