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Платниками податків Черкащини сплачено 

 116,7 млн грн рентної плати 

  

Протягом восьми місяців 2020 року до бюджетів всіх рівнів платники 

Черкаської області сплатили 116,7 млн грн рентної плати за користування 

природними ресурсами.  

 Зокрема, до державного бюджету за 8 місяців поточного року сплачено 

58,3 млн грн рентної плати. Найбільшу частку у надходженнях від рентної 

плати до державного бюджету складає рентна плата за спеціальне 

використання води – 25,1 млн гривень (43,1 %).  

 Також, до державного бюджету сплачено майже 23,4 млн грн рентної 

плати за спеціальне використання лісових ресурсів, 9,3 млн грн рентної плати 

за користування надрами та 0,6 млн грн рентної плати за користування 

радіочастотним ресурсом України.  

 В свою чергу, до місцевих бюджетів впродовж січня-серпня 2020 року 

сплачено 58,4 млн грн рентної плати, у тому числі: 33,7 млн грн рентної 

плати за спеціальне використання лісових ресурсів, 20,5 млн грн рентної 

плати за спеціальне використання води; 4,2 млн грн рентної плати за 

користування надрами. 

  Звертаємо увагу, що  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, які використовують воду для потреб 

гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.  

 Платниками рентної плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин є суб’єкти господарювання, у тому числі громадяни 

України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до 

закону як підприємці, які набули права користування об’єктом (ділянкою) 

надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами 

(далі - спеціальний дозвіл) в межах конкретних ділянок надр з метою 
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провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, у 

тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення з 

подальшою дослідно-промисловою розробкою) в межах зазначених у таких 

спеціальних дозволах об’єктах (ділянках) надр.  

 Платниками рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 

є лісокористувачі - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені 

підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва 

нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або 

виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів 

або їх засновників, фізичні особи (крім фізичних осіб, які мають право 

безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати лісові ресурси 

відповідно до лісового законодавства), а також фізичні особи - підприємці, 

які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі 

спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) або 

відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування 

лісами.  

 Платниками рентної плати за користування радіочастотним ресурсом 

України є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені 

законодавством про радіочастотний ресурс, яким надано право 

користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини 

смуг радіочастот загального користування на підставі: ліцензії на 

користування радіочастотним ресурсом України; ліцензії на мовлення та 

дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального 

пристрою; дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та 

випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником 

ліцензії на мовлення; дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та 

випромінювального пристрою.  

Звертаємо увагу, що 25 травня 2020 року набув чинності Закон України 

від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних 

та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (крім деяких 

змін, які набирають чинності з 01 липня 2020 року та з 01 січня 2021 року) 

(далі – Закон № 466-ІХ).  

Законом № 466-ІХ, зокрема:  

-    змінюються ставки рентної плати за користування надрами для 

видобування корисних копалин (чорних металів (крім залізної руди), 

кольорових та легувальних металів; залізної руди);  

-    уточнюється перелік операцій, до яких застосовуються коригуючі 

коефіцієнти, що визначаються залежно від виду корисної копалини 

(мінеральної сировини) та умов її видобування;  

-    змінюються деякі діапазони частот, за які сплачується рентна плата 

за користування радіочастотним ресурсом України;  

-    уточнюються ставки рентної плати за спеціальне використання 

лісових ресурсів, а саме зменшені категорії з 5 до 3.  

 


