
 

 

 

 

 

 

 

Опис проектів щодо екологічного податку 

 

№ 
з/п 

Комітет ВРУ Назва ПЗУ № ПЗУ,  дата 
реєстрації 

Ключові тези Примітка  

1 Комітет з питань 

екологічної політики 

та 
природокористування 

Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів 
України щодо 

впровадження 

європейських принципів 
модернізації української 

промисловості 

2464, від 

18.11.2019 

Законопроектом пропонується зміни до 

Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» та Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища», 

які спрямовані на реалізацію пропозицій, 

передбачених проектом Закону України 
«Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо збільшення ставок 

екологічного податку та впровадження 
європейських принципів модернізації 

української промисловості» та проектом 

Закону України «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо 
забезпечення цільового використання 

екологічного податку та впровадження 

європейських принципів модернізації 
української промисловості». 

Зміни, зокрема, спрямовані на 

забезпечення реалізації відповідних 

проектів екологічної модернізації 

підприємств та інших екологічних 

заходів суб’єктом господарювання у 

межах проведення оцінки впливу на 
довкілля. 

Не відповідає вимогам 

Директиви 2004/35/ЄС 

2 Комітет з питань 

бюджету 

Проект Закону про 

внесення змін до 

Бюджетного кодексу 
України щодо 

забезпечення цільового 

2465 від 

18.11.2019 

Проектом Закону передбачено відновлення 

дії норм бюджетного законодавства, які 

діяли до 2014 року, з метою забезпечення 
спрямування надходжень від екологічного 

податку до спеціального фонду 

Відповідно до ч. 1 ст. 27 

БК до законопроекту, 

прийняття якого 
призведе до зміни 

показників бюджету, 



використання 

екологічного податку та 
впровадження 

європейських принципів 

модернізації української 

промисловості 

Державного бюджету України, а також для 

забезпечення цільового та ефективного 
використання коштів, що надійшли від 

екологічного податку. Зокрема, проектом 

Закону пропонується встановити, що 

надходження від екологічного податку на 
рівні Державного бюджету України 

зараховуються до спеціального фонду 

Державного бюджету України з 
подальшим спрямовуванням виключно на 

цільові природоохоронні заходи. 

суб'єкт права 

законодавчої ініціативи 
зобов'язаний додати 

фінансово-економічне 

обґрунтування 
(включаючи відповідні 
розрахунки). Якщо такі 

зміни показників 

бюджету передбачають 
зменшення надходжень 

бюджету та/або 

збільшення витрат 
бюджету, до 

законопроекту 

подаються пропозиції 

змін до законодавчих 

актів України щодо 

скорочення витрат 

бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень 

бюджету для 

досягнення 

збалансованості 

бюджету.  

Оскільки за змістом 

відповідних положень п. 
6 ст. 116 Конституції 

України та ст. 42 БК 

забезпечення виконання 
затвердженого 

Верховною Радою 

України Державного 

бюджету України 
належить до 

повноважень Кабінету 

Міністрів України, для 
прийняття виваженого 

рішення щодо внесеного 

законопроекту слід 

3 Комітет з питань 

бюджету 

Проект Закону про 

внесення змін до 
Бюджетного кодексу 

України щодо 

забезпечення цільового 
використання 

екологічного податку 

2465-1 від 

10.12.2019 

Проект Закону має на меті закріпити 

цільове та ефективне використання коштів, 
які надходять від екологічного податку, 

для здійснення природоохоронних заходів, 

а також забезпечити оптимальний порядок 
зміни розподілу надходжень та видатків за 

рахунок закріплення перехідного періоду, 

та реалізацію реформи децентралізації 

державної влади шляхом збільшення 

надходжень до спеціальних фондів 

місцевих бюджетів.  

Для належного фінансування 
природоохоронних заходів, необхідним є 

спрямування коштів до спеціального 

фонду Державного та місцевих 
бюджетів. Одночасно, враховуючи процес 

децентралізації державної влади, саме 

об’єднані територіальні громади мають 
отримати найбільше фінансування для 

реалізації природоохоронної діяльності. У 

зв’язку з зазначеним, пропонується 

запровадити наступний розподіл 
надходжень від екологічного податку: 

 

4 Комітет з питань 

бюджету 

Проект Закону про 

внесення змін до 
Бюджетного кодексу 

України щодо 

3632 від 

11.06.2020 

Проектом Закону передбачено 

відновлення дії норм бюджетного 

законодавства, які діяли до 2014 року, з 

метою забезпечення спрямування 



стимулювання 

зменшення обсягів 
скидів забруднюючих 

речовин у водні об'єкти, 

викидів в атмосферне 

повітря та розміщення 
відходів 

надходжень від екологічного податку до 

спеціального фонду Державного 
бюджету України, а також для 

забезпечення цільового та ефективного 

використання коштів, що надійшли від 

екологічного податку. Зокрема, проектом 
Закону пропонується встановити, що 

надходження від екологічного податку на 

рівні Державного бюджету України 
зараховуються до спеціального фонду 

Державного бюджету України з 

подальшим спрямовуванням виключно на 
цільові природоохоронні заходи. 

отримати відповідний 

експертний висновок 
Уряду, зокрема, щодо 

ефективного (або 

неефективного) 

застосування чинного 
порядку зарахування та 

використання 

екологічного податку, а 
також наслідків 

виключення відповідних 

надходжень з джерел 
формування доходів 

загального фонду 

Державного бюджету 

України. 

5 Комітет з питань 

фінансів, податкової 

та митної політики 

Проект Закону про 

внесення змін до 

Податкового кодексу 
України щодо 

збільшення ставок 

екологічного податку з 

метою проведення 
додаткових заходів, що 

сприятимуть зміцненню 

здоров'я та покращенню 
медико-санітарного 

забезпечення громадян 

України 

2367 від 

01.11.2019 

Законопроектом пропонується внести 

зміни до статей 243, 245, 246, 247 та 248 

Податкового кодексу України, зокрема: 
1) збільшити в 4 рази ставки податку 

за викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення; 
2) збільшити в 4 рази ставки податку 

за скиди забруднюючих речовин у водні 

об’єкти; 
3) збільшити в 4 рази ставки податку 

за розміщення відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи на 
об’єктах; 

4) збільшити в 4 рази ставки податку 

за утворення радіоактивних відходів 

(включаючи вже накопичені); 
5) збільшити в 4 рази ставки податку 

за тимчасове зберігання радіоактивних 

відходів їх виробниками понад 
установлений особливими умовами 

ліцензії строк. 

Внесена законодавча 

пропозиція містить 

суттєві ризики для 

фінансової та 

господарської 

діяльності відповідних 

суб’єктів, а також для 
економіки в цілому, 

зважаючи на високу 

ймовірність здорожчання 
відповідної продукції, 

яка споживається в інших 

секторах економіки та 
населенням. Це, у свою 

чергу, матиме своїми 

наслідками не лише 

створення загроз для 
зайнятості в галузі, 

послаблення 

конкурентної позиції її 
продукції, особливо на 

зовнішніх ринках, 

зменшення бюджетних 



надходжень від інших 

податків і зборів, а у 
перспективі і від 

безпосередньо 

екологічних податків, але 

й може призвести до 
зниження спроможності 

відповідних 

господарюючих суб’єктів 
щодо фінансування 

заходів, спрямованих на 

зменшення шкідливих 
викидів у довкілля. При 

цьому жодна із 

зазначених позицій у 

супровідних до проекту 
документах не 

аналізується. 

6 Комітет з питань 
фінансів, податкової 

та митної політики 

Проект Закону про 
внесення змін до 

Податкового кодексу 

України щодо 

збільшення ставок 
екологічного податку та 

впровадження 

європейських принципів 
модернізації української 

промисловості 

2367-1 від 
18.11.2019 

Проектом Закону пропонується внесення 
змін до Податкового кодексу України, 

якими встановлюється: 

1) Підвищення в 1,5 разів ставок 

екологічного податку на викиди в 
атмосферне повітря (крім ставки за викиди 

двоокису вуглецю, яка  менше ніж рік тому 

була підвищена більше ніж в 24 рази; крім 
того, Україна йде європейським шляхом 

створення системи торгівлі викидами, 

перший крок якого зроблений у вигляді 
прийняття в першому читанні Проекту 

Закону «Про засади моніторингу, звітності 

та верифікації викидів парникових газів» 

(реєстр. № 0875), який наразі очікує на 
розгляд у другому читанні); 

2) Підвищення в 1,5 разів ставок 

податку на скиди забруднюючих речовин у 
водні об’єкти;  

3) Скасування податку на викиди 

окису вуглецю (як на речовину, викиди 

Запровадження 
пропонованого 

стимулюючого 

механізму, який 

передбачає зменшення 
доходів відповідних 

бюджетів від 

екологічного податку, 

потребує належного 

обґрунтування в 

контексті впливу на 

залишкову 

спроможність  бюджетів 

щодо реалізації 

відповідних 

екологічних програм, а 

також оцінки 

інтегрованого 

результату реалізації 

відповідних 

екологічних програм з 



якої напряму залежать від ефективності 

спалювання палива (ступінь окислення 
вуглецю), та в більшості розвинених країн 

світу і ЄС регулювання якої відбувається 

за рахунок суто економічних показників 

роботи установки); 
4) Можливість платника податків 

зменшити нарахований  за результатами 

звітного періоду екологічний податок (в 
розмірі до 70 % від обчисленої суми 

екологічного податку) на суму освоєних 

(здійснених) капітальних інвестицій в 
необоротні активи та інших поточних 

витрат, понесених платником податку в 

межах здійснення планованої діяльності, 

які спрямовані на охорону довкілля та 
запобігання, скорочення чи ліквідації 

забруднення відповідними джерелами 

забруднення; 
5) Механізм, який забезпечить 

поступове введення підвищених  ставок 

екологічного податку в дію протягом 
найближчих десяти років. 

Доцільність та обґрунтованість реалізації 

відповідних екологічних заходів суб’єктом 

господарювання мають бути попередньо 
погоджені Міністерством екології та 

природних ресурсів України у межах 

проведення оцінки впливу на довкілля, в 
порядку встановленому чинним 

законодавством. Всі погоджені екологічні 

заходи зазначаються у висновках про 

оцінки впливу на довкілля. 
Законопроектом передбачається, що 

реалізація проектів та заходів, 

спрямованих на охорону довкілля та 
запобігання, скорочення чи ліквідацію 

забруднення здійснюється виключно за 

власні кошти платника податків. А право 

урахуванням зміщення 

в структурі їх 

фінансування між 

бюджетом та 

господарюючими 

суб’єктами. Адже 
запропонований 

стимулюючий  механізм  

призведе до залежності 
показників бюджетів від 

суми, направленої 

платниками екологічного 
податку на освоєння 

(здійснення) капітальних 

інвестицій в необоротні 

активи, та/або поточних 
витрат на охорону 

довкілля з метою 

запобігання, відвернення, 
уникнення, зменшення, 

усунення значного 

негативного впливу на 
довкілля.  

Можливе 

запровадження 

пілотного проекту на 

рівні окремих областей 

задля належного 

опрацювання 

ефективної моделі 

такого стимулюючого 

механізму. 



застосування механізму зменшення 

екологічного податку виникає тільки після 
понесення платником податків фактичних 

витрат на фінансування відповідних 

екопроектів та екозаходів. 

Платник податків не зможе претендувати 
на зменшення екоподатку у разі якщо 

здійсненні капітальні вкладення або 

поточні витрати на охорону довкілля були 
профінансовані за рахунок 

державного/місцевого бюджету, 

міжнародної технічної допомоги або 
грантів. 

Також, законопроектом передбачається, 

що у разі перевищення платником податку 

у звітному кварталі суми фактичних витрат 
на екологічні проекти/заходи, то 

зменшення екологічного податку 

допускатиметься у декількох податкових 
періодах в межах встановлених лімітів для 

зменшення. Це, в свою чергу, сприятиме 

застосуванню відповідного механізму для 
реалізації масштабних та довгострокових 

екологічних проектів. 

7 Комітет з питань 

фінансів, податкової 
та митної політики 

Проект Закону про 

внесення змін до 
Податкового кодексу 

України щодо 

збільшення ставок 
екологічного податку 

для впровадження 

європейських принципів 

модернізації української 
промисловості 

2367-2 від 

19.11.2019 

Законопроектом пропонується внести 

зміни до статей 243, 245, 246, 247 та 248 
Податкового кодексу України щодо 

збільшення ставок податку за викиди в 

атмосферне повітря, водні об’єкти, 
утворення радіоактивних відходів, 

зберігання відходів (в тому числі і 

радіоактивних) з метою наступного 

освоєння таких коштів суб’єктами 
господарювання на реалізацію проектів 

екологічної модернізації підприємства або 

інших заходів для запобігання, 
відвернення, уникнення, зменшення, 

усунення значного негативного впливу на 

довкілля, здійснених в межах провадження 



планованої діяльності, затвердженої у 

порядку встановленому законом України 
«Про оцінку впливу на довкілля» 

Пропонується внесення змін до 

Податкового кодексу України, якими 

встановлюється, що обчислена сума 
екологічного податку: 

1) за викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря;  
2) за скиди забруднюючих речовин у водні 

об’єкти;  

3) за розміщення відходів (крім 
розміщення відходів як вторинної 

сировини на власних територіях (об’єктах) 

суб’єктів господарювання), 

зменшується платником податків за 
результатами звітного періоду (в розмірі 

до 70 % від обчисленої суми екологічного 

податку) на суму освоєних (здійснених) 
капітальних інвестицій в необоротні 

активи та інших поточних витрат, 

понесених платником податку в межах 
здійснення планованої діяльності, які 

спрямовані на реалізацію проектів 

екологічної модернізації підприємства або 

інших заходів для запобігання, 
відвернення, уникнення, зменшення, 

усунення значного негативного впливу на 

довкілля, здійснених в межах провадження 
планованої діяльності, затвердженої у 

порядку встановленому законом України 

«Про оцінку впливу на довкілля».  

Доцільність та обґрунтованість реалізації 
відповідних екологічних заходів суб’єктом 

господарювання мають бути попередньо 

погоджені Міністерством екології та 
природних ресурсів України у межах 

проведення оцінки впливу на довкілля, в 

порядку встановленому чинним 



законодавством. Всі погоджені екологічні 

заходи зазначаються у висновках про 
оцінку впливу на довкілля. 

8 Комітет з питань 

фінансів, податкової 

та митної політики 

Проект Закону про 

внесення змін до 

Податкового кодексу 
України щодо 

стимулювання 

зменшення скидання 
забруднюючих речовин 

у водні об’єкти 

3543 від 

27.05.2020 

Проектом закону передбачається:  

поступове (впродовж 10 років) збільшення 

ставок податку за скиди забруднюючих 
речовин у водні об’єкти; 

доповнення статті 245 Податкового 

кодексу новими пунктами 245.5 та 245.6, 
відповідно до яких встановлюються ставки 

податку за умови здійснення обсягів скидів 

забруднюючих речовин у водні об'єкти, які 

перевищують ліміти скидання, встановлені 
у дозволі на спеціальне водокористування 

та за умови відсутності у водокористувача 

дозволу на спеціальне водокористування зі 
встановленими в ньому лімітами скидання 

забруднюючих речовин у водні об’єкти; 

реалізацію механізму стимулювання 
зменшення скидання забруднюючих 

речовин у водні об’єкти, що призведе до 

покращення якості водних ресурсів, а 

також повного поступового припинення 
скидання у водні об’єкти неочищених та 

недостатньо очищених стічних вод і 

забезпечення відповідності ступеня 
очищення стічних вод установленим 

нормативам та стандартам. 

Екологічний податок 

виступає, зокрема, 

економічним 

інструментом 

екологічного 

регулювання. Тому 

прийняття пропозиції 

знаходиться у площині 

встановлення ставок 

екологічного податку 

на оптимальному рівні, 

який забезпечував би 

зменшення викидів у 

навколишнє природне 

середовище та 

одночасно не 

пригнічував би 

економічну активність 
в Україні. Водночас у 

супровідних до проекту 
документах відсутнє 

належне обґрунтування 

(з відповідними 

розрахунками) 

пропонованих розмірів 

ставок податку, у тому 
числі, й в аспекті їх 

співрозмірності шкоді, 

яка завдається 

навколишньому 
природному середовищу, 

впливу на суб’єктів 

господарювання, 
зокрема, можливості їх 

сплачувати податок у 

збільшеному удесятеро 



розмірі та спроможності 

за таких умов здійснити 
відповідну модернізацію 

у пропоновані строки, що 

є особливо актуальним, 

враховуючи фінансовий 
стан відповідних 

підприємств в умовах 

соціально-економічної 
ситуації, що склалась на 

сьогодні в Україні. 

Прийняття внесених 
пропозицій без такого 

обґрунтування 

(розрахунків) не 

вбачається можливим. 

9 Комітет з питань 

фінансів, податкової 

та митної політики 

Проект Закону про 

внесення змін до 

Податкового кодексу 
України щодо 

стимулювання 

зменшення обсягів 

скидів забруднюючих 
речовин у водні об’єкти, 

викидів в атмосферне 

повітря та розміщення 
відходів 

3543-1 від 

11.06.2020 

Проектом Закону пропонується внесення 

змін до Податкового кодексу України, 

якими встановлюється: 
1) Підвищення на 20 відсотків ставок 

екологічного податку на викиди в 

атмосферне повітря (крім ставки за викиди 

двоокису вуглецю, яка  менше ніж рік тому 
була підвищена більше ніж в 24 рази; крім 

того, Україна йде європейським шляхом 

створення системи торгівлі викидами, 
перший крок якого зроблений у вигляді 

прийняття Закону України "Про засади 

моніторингу, звітності та верифікації 
викидів парникових газів"; 

2) Підвищення на 20 відсотків ставок 

податку на скиди забруднюючих речовин у 

водні об’єкти;  
3) Підвищення на 20 відсотків ставок 

податку за розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи 
на об'єктах; 

4) Скасування податку на викиди 

окису вуглецю (як на речовину, викиди 

Спрямування переважної 

частини сум екологічного 

податку на компенсацію 
заходів із модернізації 

підприємства, яка має 

здійснюватися 

здебільшого за рахунок 
власних коштів суб’єкта 

господарювання, а не за 

рахунок сум 
екологічного податку, які 

він має сплатити до 

бюджету, є дискусійним. 
У такому аспекті, 

вказана пропозиція не 

повною мірою 

узгоджується із 

принципом 

«забруднювач-платить» 

як принципу 

міжнародного 

екологічного права. 



якої напряму залежать від ефективності 

спалювання палива (ступінь окислення 
вуглецю), та в більшості розвинених країн 

світу і ЄС регулювання якої відбувається 

за рахунок суто економічних показників 

роботи установки); 
5) Можливість платника податків 

зменшити нарахований  за результатами 

звітного періоду екологічний податок (в 
розмірі до 70 % від обчисленої суми 

екологічного податку) на суму освоєних 

(здійснених) капітальних інвестицій в 
необоротні активи та інших поточних 

витрат, понесених платником податку в 

межах здійснення планованої діяльності, 

які спрямовані на охорону довкілля та 
запобігання, скорочення чи ліквідації 

забруднення відповідними джерелами 

забруднення; 
6) Механізм, який забезпечить 

поступове введення підвищених  ставок 

екологічного податку в дію протягом 
найближчих десяти років.  

Доцільність та обґрунтованість реалізації 

відповідних екологічних заходів суб’єктом 

господарювання мають бути попередньо 
погоджені Міністерством екології та 

природних ресурсів України у межах 

проведення оцінки впливу на довкілля, в 
порядку встановленому чинним 

законодавством. Всі погоджені екологічні 

заходи зазначаються у висновках про 

оцінки впливу на довкілля. 

Проект не містить 

завершеного механізму 

правового 

регулювання, оскільки 

не передбачає 

відповідальності 
платників податку за 

нецільове використання 

коштів, спрямованих на 
екологічну модернізацію 

підприємств. 

Прийняття проекту 
містить ризики 

зменшення надходжень 

до державного та 

місцевих бюджетів. 
Водночас до проекту не 

надано фінансово-

економічне 
обґрунтування 

(включаючи відповідні 

розрахунки) та 
пропозиції щодо 

скорочення витрат 

бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень 
бюджету для досягнення 

його збалансованості, що 

зумовлено вимогами ч. 1 
ст. 27 Бюджетного 

кодексу України, ч. 3 ст. 

91 Регламенту Верховної 

Ради України. Також 
відповідно до вимог ст. 

103 Бюджетного кодексу 

України надання 
державою податкових 

пільг, які зменшують 

доходи місцевих 



бюджетів має 

супроводжуватися 
наданням додаткової 

дотації з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на 
компенсацію відповідних 

втрат доходів місцевих 

бюджетів. 

10 Комітет з питань 

фінансів, податкової 

та митної політики 

Проект Закону про 

внесення змін до 

Податкового кодексу 

України та інших 
законів України щодо 

забезпечення 

збалансованості 
бюджетних надходжень 

4101 від 

15.09.2020 

Ставки екологічного податку (крім ставок 

екологічного податку за скиди 

забруднюючих речовин у водні об’єкти та 

за викиди двоокису вуглецю)  
пропонується  збільшити на 11,6 % з 

урахуванням прогнозного індексу 

споживчих цін на 2020 рік – 111,6 % 
(постанова Кабінету Міністрів України від 

29.03.2020 № 253) відповідно до пункту 4 

розділу ХІХ Податкового кодексу України, 
згідно з яким  Кабінет Міністрів України 

щорічно до 1 червня у разі необхідності 

вносить до Верховної Ради України проект 

закону про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо ставок 

оподаткування, визначених в абсолютних 

значеннях, з урахуванням індексів 
споживчих цін, індексів цін виробників 

промислової продукції з акцизного 

податку, екологічного податку та рентної 
плати. 

З метою наближення ставки екологічного 

податку за викиди двоокису вуглецю до 

мінімальної ставки в країнах ЄС (у Польщі 
– 1 євро/тонну) та  стимулювання 

підприємств-забруднювачів до зменшення 

забруднення навколишнього природного 
середовища пропонується підвищити 

ставку екологічного податку за викиди 

двоокису вуглецю стаціонарними 

 



джерелами з 10,00 грн/тонну до 30,00 

грн/тонну. 
З метою стимулюватиме забруднювачів 

вживати заходи щодо зменшення скидання 

забруднюючих речовин у водні об’єкти 

ставки екологічного податку за скиди 
забруднюючих речовин у водні об’єкти з 

01 січня 2021 року пропонується  

збільшити в 2 рази та передбачити їх 
підвищення у 10 разів у 2029 році 

(поступово). 

Ставки екологічного податку (крім ставок 
екологічного податку за скиди 

забруднюючих речовин у водні об’єкти та 

за викиди двоокису вуглецю)  

пропонується  збільшити на 11,6 % з 
урахуванням прогнозного індексу 

споживчих цін на 2020 рік – 111,6 % 

(постанова Кабінету Міністрів України від 
29.03.2020 № 253) відповідно до пункту 4 

розділу ХІХ Податкового кодексу України, 

згідно з яким  Кабінет Міністрів України 
щорічно до 1 червня у разі необхідності 

вносить до Верховної Ради України проект 

закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо ставок 
оподаткування, визначених в абсолютних 

значеннях, з урахуванням індексів 

споживчих цін, індексів цін виробників 
промислової продукції з акцизного 

податку, екологічного податку та рентної 

плати. 

 
З метою наближення ставки екологічного 

податку за викиди двоокису вуглецю до 

мінімальної ставки в країнах ЄС (у Польщі 
– 1 євро/тонну) та  стимулювання 

підприємств-забруднювачів до зменшення 

забруднення навколишнього природного 



середовища пропонується підвищити 

ставку екологічного податку за викиди 
двоокису вуглецю стаціонарними 

джерелами з 10,00 грн/тонну до 30,00 

грн/тонну.  

 
З метою стимулюватиме забруднювачів 

вживати заходи щодо зменшення скидання 

забруднюючих речовин у водні об’єкти 
ставки екологічного податку за скиди 

забруднюючих речовин у водні об’єкти з 

01 січня 2021 року пропонується  
збільшити в 2 рази та передбачити їх 

підвищення у 10 разів у 2029 році 

(поступово). 

З метою стимулюватиме забруднювачів 
дотримуватися відповідних лімітів, 

встановлених у дозволі на спеціальне 

водокористування, 
пропонується доповнити нормами, якими   

встановити, що у разі здійснення обсягів 

скидів забруднюючих речовин у водні 
об'єкти, які перевищують ліміти скидання, 

встановлені у дозволі на спеціальне 

водокористування, а також у разі 

відсутності у водокористувача дозволу на 
спеціальне водокористування зі 

встановленими в ньому лімітами скидання 

забруднюючих речовин у водні об’єкти 
екологічний податок за скиди 

забруднюючих речовин у водні об’єкти 

справляється у  

10-тикратному розмірі. 
 

Ставки екологічного податку (крім ставок 

екологічного податку за скиди 
забруднюючих речовин у водні об’єкти та 

за викиди двоокису вуглецю) пропонується  

збільшити на 11,6 % з урахуванням 



прогнозного індексу споживчих цін на 

2020 рік – 111,6 % (постанова Кабінету 
Міністрів України від 29.03.2020 № 253) 

відповідно до пункту 4 розділу ХІХ 

Податкового кодексу України, згідно з 

яким  Кабінет Міністрів України щорічно 
до 1 червня у разі необхідності вносить до 

Верховної Ради України проект закону про 

внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо ставок оподаткування, 

визначених в абсолютних значеннях, з 

урахуванням індексів споживчих цін, 
індексів цін виробників промислової 

продукції з акцизного податку, 

екологічного податку та рентної плати. 

Ставки рентної плати за користування 
надрами в цілях, не пов'язаних з 

видобуванням корисних копалин, 

пропонується  збільшити на 12,0 % з 
урахуванням прогнозного індексу цін 

виробників промислової продукції на 2020 

рік – 112,0 % (постанова Кабінету 
Міністрів України від 29.03.2020 № 253) 

відповідно до пункту 4 розділу ХІХ 

Податкового кодексу України, згідно з 

яким  Кабінет Міністрів України щорічно 
до 1 червня у разі необхідності вносить до 

Верховної Ради України проект закону про 

внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо ставок оподаткування, 

визначених в абсолютних значеннях, з 

урахуванням індексів споживчих цін, 

індексів цін виробників промислової 
продукції з акцизного податку, 

екологічного податку та рентної плати. 

 
З метою узгодження  податкового та 

галузевого законодавства в частині 

класифікації районів річкового басейну 



пропонується диференціацію ставок 

рентної плати за спеціальне використання 
поверхневих вод  

встановити в залежності  від районів 

річкових басейнів замість басейнів річок. 

Ставки рентної плати за спеціальне 
використання води пропонується  

збільшити на 12,0 % з урахуванням 

прогнозного індексу цін виробників 
промислової продукції на 2020 рік – 112,0 

% (постанова Кабінету Міністрів України 

від 29.03.2020 № 253) відповідно до пункту 
4 розділу ХІХ Податкового кодексу 

України, згідно з яким  Кабінет Міністрів 

України щорічно до 1 червня у разі 

необхідності вносить до Верховної Ради 
України проект закону про внесення змін 

до Податкового кодексу України щодо 

ставок оподаткування, визначених в 
абсолютних значеннях, з урахуванням 

індексів споживчих цін, індексів цін 

виробників промислової продукції з 
акцизного податку, екологічного податку 

та рентної плати. 

 

Ставки рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів 

пропонується  збільшити на 12,0 % з 

урахуванням прогнозного індексу цін 
виробників промислової продукції на 2020 

рік – 112,0 % (постанова Кабінету 

Міністрів України від 29.03.2020 № 253) 

відповідно до пункту 4 розділу ХІХ 
Податкового кодексу України, згідно з 

яким  Кабінет Міністрів України щорічно 

до 1 червня у разі необхідності вносить до 
Верховної Ради України проект закону про 

внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо ставок оподаткування, 



визначених в абсолютних значеннях, з 

урахуванням індексів споживчих цін, 
індексів цін виробників промислової 

продукції з акцизного податку, 

екологічного податку та рентної плати. 

 

11 Комітет з питань 

фінансів, податкової 

та митної політики 

Проект Закону про 

внесення змін до 

Податкового кодексу 
України та інших 

законів України щодо 

забезпечення 

збалансованості 
бюджетних надходжень 

4101-2 від 

01.10.2020 

Пропозиції пов’язані з комплексними 

змінами до ПКУ, за якими пропонується з 

1 січня 2022 року  запровадити механізм  
інвестування коштів у екологічну 

модернізації підприємств та 

природоохоронні заходи (надається право 

підприємствам зменшити суму їх 
податкового зобов’язання з екоподатку (до 

70 % від платежу) на відповідну суму 

інвестованих коштів у погоджені 
державою екологічні проекти за попередні 

звітні періоди 

(новий підпункт 14.1.28-2, зміни до 
підпункту 14.1.81, 14.1.138-1 пункту 14.1 

статті 14, новий пункт 249.9 статті 249 

Податкового кодексу України). 

Ставки екологічного податку (крім ставок 
екологічного податку за скиди 

забруднюючих речовин у водні об’єкти та 

за викиди двоокису вуглецю)  
пропонується  збільшити на 11,6 % з 

урахуванням прогнозного індексу 

споживчих цін на 2020 рік – 111,6 % 
(постанова Кабінету Міністрів України від 

29.03.2020 № 253) відповідно до пункту 4 

розділу ХІХ Податкового кодексу України, 

згідно з яким  Кабінет Міністрів України 
щорічно до 1 червня у разі необхідності 

вносить до Верховної Ради України проект 

закону про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо ставок 

оподаткування, визначених в абсолютних 

значеннях, з урахуванням індексів 

 



споживчих цін, індексів цін виробників 

промислової продукції з акцизного 
податку, екологічного податку та рентної 

плати. 

 

З метою наближення ставки екологічного 
податку за викиди двоокису вуглецю до 

мінімальної ставки в країнах ЄС (у Польщі 

– 1 євро/тонну) та  стимулювання 
підприємств-забруднювачів до зменшення 

забруднення навколишнього природного 

середовища пропонується підвищити 
ставку екологічного податку за викиди 

двоокису вуглецю стаціонарними 

джерелами з 10,00 грн/тонну до 30,00 

грн/тонну.  
 

З метою стимулюватиме забруднювачів 

вживати заходи щодо зменшення скидання 
забруднюючих речовин у водні об’єкти 

ставки екологічного податку за скиди 

забруднюючих речовин у водні об’єкти з 
01 січня 2021 року пропонується  

збільшити в 2 рази та передбачити їх 

підвищення у 10 разів у 2029 році 

(поступово). 
 

З метою стимулюватиме забруднювачів 

дотримуватися відповідних лімітів, 
встановлених у дозволі на спеціальне 

водокористування, 

пропонується доповнити нормами, якими   

встановити, що у разі здійснення обсягів 
скидів забруднюючих речовин у водні 

об'єкти, які перевищують ліміти скидання, 

встановлені у дозволі на спеціальне 
водокористування, а також у разі 

відсутності у водокористувача дозволу на 

спеціальне водокористування зі 



встановленими в ньому лімітами скидання 

забруднюючих речовин у водні об’єкти 
екологічний податок за скиди 

забруднюючих речовин у водні об’єкти 

справляється у  

10-тикратному розмірі. 
 

 

Ставки екологічного податку (крім ставок 
екологічного податку за скиди 

забруднюючих речовин у водні об’єкти та 

за викиди двоокису вуглецю) пропонується  
збільшити на 11,6 % з урахуванням 

прогнозного індексу споживчих цін на 

2020 рік – 111,6 % (постанова Кабінету 

Міністрів України від 29.03.2020 № 253) 
відповідно до пункту 4 розділу ХІХ 

Податкового кодексу України, згідно з 

яким  Кабінет Міністрів України щорічно 
до 1 червня у разі необхідності вносить до 

Верховної Ради України проект закону про 

внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо ставок оподаткування, 

визначених в абсолютних значеннях, з 

урахуванням індексів споживчих цін, 

індексів цін виробників промислової 
продукції з акцизного податку, 

екологічного податку та рентної плати. 

 
Пропозиції пов’язані з комплексними 

змінами до ПКУ, за якими пропонується з 

1 січня 2022 року  запровадити механізм  

інвестування коштів у екологічну 
модернізації підприємств та 

природоохоронні заходи (надається право 

підприємствам зменшити суму їх 
податкового зобов’язання з екоподатку (до 

70 % від платежу) на відповідну суму 

інвестованих коштів у погоджені 



державою екологічні проекти за попередні 

звітні періоди. 
 

Ставки рентної плати за користування 

надрами в цілях, не пов'язаних з 

видобуванням корисних копалин, 
пропонується  збільшити на 12,0 % з 

урахуванням прогнозного індексу цін 

виробників промислової продукції на 2020 
рік – 112,0 % (постанова Кабінету 

Міністрів України від 29.03.2020 № 253) 

відповідно до пункту 4 розділу ХІХ 
Податкового кодексу України, згідно з 

яким  Кабінет Міністрів України щорічно 

до 1 червня у разі необхідності вносить до 

Верховної Ради України проект закону про 
внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо ставок оподаткування, 

визначених в абсолютних значеннях, з 
урахуванням індексів споживчих цін, 

індексів цін виробників промислової 

продукції з акцизного податку, 
екологічного податку та рентної плати 

 

Ставки рентної плати за користування 

радіочастотним ресурсом України 
пропонується  збільшити на 11,6 % з 

урахуванням прогнозного індексу 

споживчих цін на 2020 рік – 111,6 % 
(постанова Кабінету Міністрів України від 

29.03.2020 № 253) відповідно до пункту 4 

розділу ХІХ Податкового кодексу України, 

згідно з яким  Кабінет Міністрів України 
щорічно до 1 червня у разі необхідності 

вносить до Верховної Ради України проект 

закону про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо ставок 

оподаткування, визначених в абсолютних 

значеннях, з урахуванням індексів 



споживчих цін, індексів цін виробників 

промислової продукції з акцизного 
податку, екологічного податку та рентної 

плати 

 

Ставки рентної плати за спеціальне 
використання води пропонується  

збільшити на 12,0 % з урахуванням 

прогнозного індексу цін виробників 
промислової продукції на 2020 рік – 112,0 

% (постанова Кабінету Міністрів України 

від 29.03.2020 № 253) відповідно до пункту 
4 розділу ХІХ Податкового кодексу 

України, згідно з яким  Кабінет Міністрів 

України щорічно до 1 червня у разі 

необхідності вносить до Верховної Ради 
України проект закону про внесення змін 

до Податкового кодексу України щодо 

ставок оподаткування, визначених в 
абсолютних значеннях, з урахуванням 

індексів споживчих цін, індексів цін 

виробників промислової продукції з 
акцизного податку, екологічного податку 

та рентної плати. 

 

Ставки рентної плати за спеціальне 
використання води пропонується  

збільшити на 12,0 % з урахуванням 

прогнозного індексу цін виробників 
промислової продукції на 2020 рік – 112,0 

% (постанова Кабінету Міністрів України 

від 29.03.2020 № 253) відповідно до пункту 

4 розділу ХІХ Податкового кодексу 
України, згідно з яким  Кабінет Міністрів 

України щорічно до 1 червня у разі 

необхідності вносить до Верховної Ради 
України проект закону про внесення змін 

до Податкового кодексу України щодо 

ставок оподаткування, визначених в 



абсолютних значеннях, з урахуванням 

індексів споживчих цін, індексів цін 
виробників промислової продукції з 

акцизного податку, екологічного податку 

та рентної плати. 

 
 

 


