
У яких звітних періодах одночасно із податковою декларацією з рентної 

плати (в частині рентної плати за спеціальне використання води) 

подається копія дозволу на спеціальне водокористування/договору на 

поставку води та статистична звітність про використання води № 2ТП-

водгосп? 
ЗІР, категорія 121.05 

Відповідно до п.п. 255.11.19 п. 255.11 ст. 255 Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники рентної плати за 

спеціальне використання води подають одночасно з податковими деклараціями контролюючим 

органам копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води та 

статистичної звітності про використання води. 

Платник рентної плати до закінчення визначеного розд. II ПКУ граничного строку 

подання податкових декларацій за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному 

кварталу, подає до відповідного контролюючого органу за формою, встановленою у порядку, 

передбаченому ст. 46 ПКУ, податкову декларацію, яка містить, зокрема додаток з рентної плати 

за спеціальне використання води (п.п. 257.3.4 п. 257.3 ст. 257 ПКУ). 

Згідно із п. 1.3 розд. І Порядку ведення державного обліку водокористування, 

затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015                

№ 78 (далі – Порядок), державний облік водокористування здійснюється шляхом подання 

водокористувачами звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна)                                  

(далі – Звіт). 

Пунктом 1.5 розд. І Порядку визначено, що під час державного обліку водокористування 

систематизуються дані про водокористувачів, які здійснюють діяльність, пов’язану із забором 

та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин, та: 

 здійснюють забір води із поверхневих та підземних водних об’єктів в обсязі                           

від 20 метрів кубічних води на добу; 

 забирають воду з водопровідних мереж або інших систем водопостачання в обсязі 

від 20 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом календарного року) і 

передають зворотні (стічні) води до систем водовідведення; 

 забирають воду для зрошення в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу                               

(у середньому протягом зрошувального періоду); 

 мають сезонний режим роботи та забирають воду в обсязі від 20 метрів кубічних 

води на добу (у середньому протягом періоду його роботи у межах календарного 

року); 

 мають оборотні системи водопостачання загальною потужністю 1000 метрів 

кубічних води на добу і більше незалежно від кількості забраної (отриманої) води; 

 використовують воду для виробництва напоїв незалежно від кількості води; 

 здійснюють скид (незалежно від об’єму) зворотних (стічних) вод безпосередньо у 

водні об’єкти та підземні горизонти; 

 віднесені до галузі гідроенергетики; 



 користуються водними об’єктами для рибогосподарських потреб (крім суден 

флоту рибної промисловості). 

Пунктом 1.9 розд. І Порядку визначено, що звітним періодом є календарний рік. 

Водокористувачі, зазначені у п. 1.5 розд. І Порядку, не пізніше 01 лютого наступного за звітним 

року подають Звіти до організацій, що належать до сфери управління Держводагентства. 

Копії Звітів з відміткою про одержання (штампом організації, що прийняла Звіт, та датою 

прийняття) подаються платниками рентної плати за спеціальне використання води разом з 

податковими деклараціями зазначеного збору до територіальних органів ДФС (п. 1.11                        

розд. І Порядку). 

Таким чином, при поданні платником рентної плати за спеціальне використання води 

першої податкової декларації з рентної плати (в частині рентної плати за спеціальне 

використання води) разом з нею подається копія дозволу на спеціальне водокористування, а 

надалі така копія подається у разі внесення змін до дозволу на спеціальне водокористування.  

При цьому копії укладених з первинними водокористувачами договорів на поставку води 

разом з податковими деклараціями з рентної плати не подаються. 

Копія Звіту з відміткою про одержання (штампом організації, що належить до сфери 

управління Держводагентства, яка прийняла Звіт, та датою прийняття) подається платником 

рентної плати за спеціальне використання води разом з податковою декларацією з рентної плати 

за рік. 


