
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Верховної Ради України 
щодо скасування змін до статті 255 
Податкового кодексу України 

Дев’ятнадцята сесія 
сьомого скликання 

 

 
 

На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання, 
затвердженого рішенням обласної ради від 18 грудня 2015 року №1 (зі змінами 
та доповненнями), враховуючи пропозиції членів депутатської фракції 
політичної партії «Наш Край», рекомендації постійної комісії з питань аграрної 
політики,  земельних відносин та соціального розвитку села від 26 березня 2018 
року №    обласна рада 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

1.Підтримати Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Верховної Ради України щодо скасування змін до статті 255 Податкового 
Кодексу України (додається). 

 
2.Направити текст цього Звернення Верховній Раді України. 
 

 
 
 
 
 
Голова обласної ради                     В.В.Москаленко 
 
 



Додаток 
до рішення  обласної ради 

 
 
 

 
ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради України 
щодо скасування змін до статті 255 Податкового Кодексу України 

 
Питання збереження та розвитку зрошувального землеробства на півдні 

України на сьогодні є запорукою отримання високих врожаїв зернових та 
овочевих культур для забезпечення продовольчої безпеки нашої держави. Втім 
під час  підготовки  меліоративних систем до поливного сезону дуже багато 
питань постає у зв’язку зі змінами  податкового законодавства в частині рентної 
плати за спеціальне використання води. 

Так, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від         
21 грудня 2016 року № 1797-VIII, з 01 січня 2018 року набули чинності зміни 
до статті 255 Податкового кодексу України, попередня редакція якої 
передбачала виключення бюджетних установ із переліку платників рентної 
плати за використання водних ресурсів. Тепер же, після внесення змін, стаття 
255 Податкового кодексу України трактуються таким чином, що платниками 
рентної плати за спеціальне використання води стають первинні 
водокористувачі, тобто всі управління водного господарства Державного 
агентства водних ресурсів України (далі управління), які надають послуги, що 
пов’язані з подачею води на полив сільськогосподарських культур. Відтепер 
саме управління повинні оплачувати рентну плату за весь обсяг води, яка 
забрана з джерел зрошення, разом з обсягами технологічних втрат, що 
відбуваються під час її транспортування до кінцевого споживача.  

Також, зміни до Податкового кодексу вступають у протиріччя із вимогами 
підпункту 12 пункту 1 статті 2 Бюджетного Кодексу України, відповідними 
нормами Водного Кодексу України. Сьогодні водогосподарські організації є 
бюджетними неприбутковими організаціями, отже, у разі несплати рентної 
плати за спеціальне використання води, існує загроза блокування рахунків цих 
організацій. 

З 01 січня 2018 року ставки рентної плати за спеціальне використання води 
встановлені у таких розмірах: р. Південний Буг - 63,97 коп./куб. м,  р. Інгул - 
78,49 коп./куб. м, р. Інгулець - 84,39 коп./куб. м. Не зважаючи на підвищення 
ціни на будівельні, паливно-мастильні матеріали, мінімальної заробітної плати 
в поточному році, вартість власних потреб в калькуляціях вартості послуг з 
постачання одного  кубічного метру води залишилась на рівні минулого року 
(55 коп.). Крім того, вартість електроенергії в 2018 році у порівнянні із 
відповідним періодом минулого року, збільшилась в середньому на 10 відсотків 
( 202,014 коп. проти  182,208 коп.). Для сплати рентної плати за спеціальне 
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використання зазначених обсягів води управління потребуватимуть 
додаткового бюджетного фінансування, або будуть змушені включати рентну 
плату до вартості послуг з подачі води, що призведе до її значного 
подорожчання майже вдвічі. 

Враховуючи вищезазначене, звертаємося до Верховної Ради України з 
пропозицією про скасування змін до статті 255 Податкового Кодексу України, 
які набули чинності з 01 січня 2018  року як таких, що ведуть до занепаду 
зрошувальних систем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прийнято на дев’ятнадцятій сесії  
Миколаївської ради сьомого скликання  
29 березня 2018 року. 



 
УКРАЇНА 

ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ  
"НАШ КРАЙ" У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ РАДІ 

 
 
Від ______________ № ____ 
 

Голові обласної ради 
Москаленко В.В. 

 
      

Шановна Вікторіє Вікторівно! 
 
 Під час виконання завдань з підготовки  меліоративних систем до 
поливного сезону дуже багато питань постає у зв’язку зі змінами  податкового 
законодавства в частині рентної плати за спеціальне використання води. 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від           
21 грудня 2016 року №1797-VIII, з 01 січня 2018 року набули чинності зміни до 
статті 255 Податкового кодексу України. 

Попередня редакція вищезазначеної статті Податкового кодексу України 
передбачала виключення бюджетних установ із переліку платників рентної 
плати за використання водних ресурсів. Тепер же, після внесення змін,  стаття 
255 Податкового кодексу України трактуються таким чином, що платниками 
рентної плати за спеціальне використання води стають всі управління водного 
господарства Державного агентства водних ресурсів України, які надають 
послуги, що пов’язані з подачею води на полив сільськогосподарських культур. 
Відтепер управління повинні оплачувати рентну плату за весь обсяг води, яка 
забрана з джерел зрошення, разом з втратами під час транспортування до 
кінцевого споживача. 

З 01 січня 2018 року ставки рентної плати за спеціальне використання 
води встановлені у таких розмірах: р. Південний Буг - 63,97 коп./куб. м, р. Інгул 
- 78,49 коп./куб. м, р. Інгулець - 84,39 коп./куб. м. Для сплати рентної плати за 
спеціальне використання зазначених обсягів води управління потребуватимуть 
додаткового бюджетного фінансування. 

При відсутності бюджетного фінансування водогосподарські організації 
будуть змушені включати рентну плату до вартості послуг з подачі води, що 
призведе до її значного підвищення. 

Також, зміни до Податкового кодексу вступають у протиріччя із 
вимогами Бюджетного та Водного кодексу України. Водогосподарські 
організації є бюджетними неприбутковими організаціями. Однак, у разі 
несплати рентної плати за спеціальне використання води, існує загроза 
блокування рахунків цих організацій. 



Крім того, вартість електроенергії, у порівнянні із відповідним періодом 
минулого року, збільшилась в середньому на 10%: 2018 - 202,014 коп.; 2017 - 
182,208 коп.  

Не зважаючи на підвищення ціни на будівельні, паливно-мастильні 
матеріали, мінімальної заробітної плати в поточному році, вартість власних 
потреб в калькуляціях вартості послуг 1 кубічного метру води залишилась на 
рівні минулого року (55 коп.). 

Враховуючи вищезазначені фактори, вартість подачі 1 куб. м. води 
збільшиться,  у порівнянні з минулим роком,  майже вдвічі. 

На підставі вищевикладеного та численних звернень працівників 
агропромислових підприємств та організацій області депутатська фракція 
політичної партії "Наш край" звертається до Вас з пропозицією розглянути на 
черговій сесії обласної ради питання «Про звернення Миколаївської обласної 
ради до Верховної Ради України щодо скасування змін до статті 255 
Податкового кодексу України, які набули чинності з 01 січня 2018 року 
відповідно  до Закону України від  21 грудня 2016 року №1797-VIII.» 

 
Проект  рішення  і  текст звернення   додаються. 

 
 
 
 
 
З повагою 
керівник фракції                                                                                Ю.А.Кормишкін 
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