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Аналіз регуляторного впливу  

до проєкту постанови Кабінету Міністрів України  

«Про затвердження Типового договору оренди землі в комплексі з 

розташованим на ній водним об’єктом» 

 

І. Визначення проблеми 

 

Відповідно до статті 51 Водного кодексу України (далі – Кодекс) у 

користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб, культурно-

оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, 

проведення науково-дослідних робіт можуть надаватися водосховища (крім 

водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні 

водойми. Водні об’єкти надаються у користування на умовах оренди органами, 

що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним 

простором), згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом 

України, відповідно до договору оренди, погодженого з центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного 

господарства. 

Надання водних об’єктів у користування на умовах оренди здійснюється 

за наявності паспорта водного об’єкта. Порядок розроблення та форма паспорта 

затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного 

середовища.Водні об’єкти надаються в користування на умовах оренди без 

обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених 

законом. Водні об’єкти надаються у користування за договором оренди земель 

водного фонду на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою. 

Отже, підставою для справляння плати за оренду водних об’єктів є 

договір оренди водного об’єкта, зареєстрований у встановленому порядку. 

Типовий договір оренди водного об’єкта затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.05.2013 № 420. Предметом такого договору є вода 

(водний простір) водного об’єкта та земельна ділянка під водним об’єктом. У 

договорі передбачена орендна плата окремо за воду (водний простір) водного 

об’єкта та земельну ділянку під водним об’єктом. 

Починаючи з 2004 року, відповідно до Закону України «Про державний 

бюджет України на 2004 рік», надходження платежів за надані в оренду водні 

об’єкти включено до загального фонду Державного бюджету України (код 221 

200). Так, станом на 2004 рік і до набрання чинності Закону України «Про 

аквакультуру» (01.07.2013) користування водними об’єктами мало 

здійснюватися за двома договорами оренди: 

- земельної ділянки під водним об’єктом, із сплатою орендної плати за 

землю (на загальних засадах відповідно до земельного законодавства); 

- самого водного об’єкта із сплатою орендної плати за площу акваторії 

водного об’єкта (передбачено статтею 51 Водного кодексу України з 1995 року), 



  

розмір якої визначався за домовленістю сторін. 

Практично за 2004 рік надходжень за оренду водних об’єктів до 

державного бюджету за кодом 221200 не надходило, оскільки користування 

водними об’єктами здійснювалось лише на підставі договорів оренди 

земельних ділянок під водним об’єктом. 

Через оформлення неповного пакета документів, який надає право 

користуватись водним об’єктом, або ж користування водними об’єктами без 

будь-яких правовстановлюючих документів місцеві бюджети загалом 

недоотримують надходження від оренди водних об’єктів.Станом на 01.01.2019 

із наявних в Україні 47 тис. водних об’єктів загальною площею водного 

дзеркала 276 тис. га в оренду передано майже 17 тис. водних об’єктів загальною 

площею 120 тис. га (додаток 1 до Аналізу регуляторного впливу). 

Таким чином, здійснюється самовільне (без укладання договору оренди 

водного об’єкта) використання близько 30 тис. водних об’єктів загальною 

площею близько 156 тис. га, у результаті чого місцеві бюджети загалом щорічно 

недоотримують мінімум 60 млн. грн. орендної плати за надані в оренду водні 

об’єкти. 

Довідково: 

У кожній області України налічується близько 15 % водних об’єктів, які не 

є інвестиційно привабливими або відповідно до вимог статті 51 Кодексу не 

підлягають передачі в оренду. Решта об’єктів – використовуються з повним 

пакетом правовстановлюючих документів, частковим або без документів1. 

 

При цьому, з 02.03.2021 набувають чинності зміни до статті 51 Водного 

кодексу України, внесені Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних 

об’єктів у комплексі з земельними ділянками», про те, що водні об’єкти 

надаватимуться у користування на умовах оренди за договорами оренди землі 

в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом. Форма такого Типового 

договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом має 

затверджуватися Кабінетом Міністрів України. 

Тому, для збільшення доходу на використання 1 га дзеркала поверхні 

прісних водойм, необхідне виведення із тіні фактичних користувачів водних 

об’єктів, які господарюють за відсутності договору оренди водного об’єкта (у 

тому числі за наявності лише договору оренди земельної ділянки під водним 

об’єктом, режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта тощо). 

 

 
Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни -- + 

Держава + __ 

                                                 
1 Інформація Держводагентства 



  

Суб’єкти господарювання (водокористувачі) + __ 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва + __ 

 

Статтею 51 Кодексу (у редакції Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду 

водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками») передбачено, що типова 

форма договору оренди затверджується Кабінетом Міністрів України, тому 

проблема не може бути розв’язаназа допомогою ринкових механізмів. 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних 

актів, бо вони не відповідають Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних 

об’єктів у комплексі з земельними ділянками». 

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання 

 

Основними цілями державного регулювання є:  

унеможливлення самовільного використання водних об’єктів; 

збільшення надходжень до місцевих бюджетів на 40% за оренду водних 

об’єктів; 

скорочення часових та фінансових витрат як для суб’єктів 

господарювання, так і для органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування на 50%.  

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

встановлених цілей 

 

1. Визначення альтернативних способів  

 
Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1 

Залишення 

існуючої на даний 

час ситуації без 

змін 

На сьогодні, суб’єкти господарювання мають укладати окремо два 

договори оренди земельної ділянки та водного об’єкта. 

Відсутність комплексного договору сприяє здійсненню самовільного 

(без укладання договору оренди водного об’єкта) використання 

близько 30 тис. водних об’єктів загальною площею близько 156 тис. га. 

Не забезпечує досягнення цілі 

Альтернатива 2 

Розроблення 

постанови 

Кабінету 

Міністрів України 

«Про 

затвердження 

Типового 

договору оренди 

Прийняття проєкту акта. 

Забезпечує приведення процедури передачі в оренду водних об’єктів та 

рибогосподарських технологічних водойм із земельними ділянками у 

відповідність до вимог статті 51 Водного кодексу України (Законом 

України від 4 листопада 2020 р. № 963-IX «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в 

оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками», що 

набирає чинності з 02.03.2021), якою визначено, що водні об’єкти 

надаються у користування на умовах оренди за договорами оренди 



  

землі в комплексі 

з розташованим 

на ній водним 

об’єктом» 

землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом.  

Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми. 

Без врегулювання зазначеної проблеми водні об’єкти не 

передаватимуться в оренду, що перешкоджатиме надходженням до 

місцевих бюджетів за надані в оренду водні об’єкти та сприятиме 

здійсненню самовільного (без укладання договору оренди) 

використання близько 30 тис. водних об’єктів загальною площею 

близько 156 тис. га. 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, спрямованих на 

унеможливлення самовільного використання водних об’єктів, 

збільшення надходжень до місцевих бюджетів на 40% за оренду 

водних об’єктів, а також скорочення часових та фінансових витрат як 

для суб’єктів господарювання, так і для органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування на 50% 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави 
Вид 

альтернативи 

Вигоди  Витрати  

Альтернатива 1 

 

Відсутні Використання близько 30 тис. 

водних об’єктів загальною площею 

близько 156 тис. га самовільними 

орендодавцями, внаслідок чого 

недоотримано коштів до місцевих 

бюджетів.  

Близько 2 млн. грн. витрат на 

адміністрування процедур 

укладання окремо договорів оренди 

землі та водних об’єктів 

Альтернатива 2 

 

Спрощення процедури надання 

у користування на умовах 

оренди водних об’єктів у 

комплексі із земельною 

ділянкою шляхом укладання 

одного договору оренди. 

Збільшення надходжень до 

місцевих бюджетів за рахунок 

спрощення процедури 

укладання договорів оренди 

землі в комплексі з 

розташованим на ній водним 

об’єктом. 

Скорочення часу на підготовку 

документів для передачі в оренду 

водного об’єкта у комплексі із 

земельною ділянкою 

Не передбачається збільшення 

витрат 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 



  

Проєктакта не передбачає прямого впливу на громадян, можливий 

опосередкований вплив у частині виведення з тіні самовільних користувачів 

водних об’єктів, шляхом укладання договорів оренди з передбаченням 

забезпечення права загального водокористування. 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів субʼєктів господарювання* 

 
Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

підпадають під дію 

регулювання, 

одиниць 

КВЕД 03 Рибне 

господарство 

 

Станом на 2019 рік 

-- 16 101 3106 3223 

Питома вага групи у 

загальній кількості, 

відсотків 

-- 0,4 % 3,1 % 96,3 % 100 % 

*http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cg.htm 

 
Вид альтернативи Вигоди  Витрати  

Альтернатива 1 

 

Відсутні Залишаються витрати часові на підготовку 

документів для отримання у користування  

на умовах оренди водного об’єкта та 

земельної ділянки окремо. Орієнтовно 16 

год. та 2 млн. грн. (16Х36,11Х3223) 

 

Альтернатива 2 

 

Спрощення процедури 

надання у користування 

на умовах оренди водних 

об’єктів у комплексі із 

земельною ділянкою 

шляхом укладання 

одного договору оренди 

Прогнозується зменшення вдвічі часових 

та фінансових витрат. 

Прогнозуються витрати на ознайомлення 

з новими вимогами регулювання та на 

організацію їх виконання. Див. М-тест та 

додаток 2 до даного Аналізу. 

 

ТЕСТ 1 

малого підприємництва (М-Тест) 

1. Консультації з представниками мікро – та малого підприємництва 

щодо оцінки впливу регулювання. 

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання для 

суб’єктів малого підприємництва та визначення переліку процедур, виконання 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cg.htm


  

яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником 

06.02.2021 - 16.02.2021. 

 

№ п/п Вид консультацій Кількість 

учасників 

консультацій 

Основні результати 

консультацій 

1. Телефонні та письмові 

консультації  

10 Регулювання 

сприймається. 

Отримано 

інформацію щодо 

переліку процедур, 

які необхідно 

виконати у зв’язку із 

запровадженням 

нових вимог 

регулювання: 

ознайомитися з 

новими вимогами 

регулювання –  

1 год.; 

забезпечити 

виконання вимог 

регулювання –  

8 год. 

 

2.Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого 

підприємництва: 

 

Кількість суб'єктів малого (мікро) підприємництва, на яких поширюється 

регулювання – 3207. 

Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості 

суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив –99,4%. 

 

3. Розрахунок витрат суб’єкта малого підприємництва на виконання 

вимог регулювання. 

 

У розрахунку вартості 1 години роботи використано вартість 1 години 

роботи, яка відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2021 рік» з 1 січня 2021 року становить 36,11 грн. 

Первинна інформація про вимоги регулювання може бути отримана за 

результатами пошуку проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про 



  

затвердження Типового договору оренди землі в комплексі з розташованим на 

ній водним об’єктом». 

Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на отримання 

зазначеної інформації, є оціночною. 

 

Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог 

регулювання 

 

№ з/п Найменування 

оцінки 

У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні 

(за наступний 

рік) 

Витрати за 

п’ять років 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на 

виконання регулювання 

1. Придбання 

необхідного 

обладнання 

(пристроїв, 

машин, 

механізмів) 

- - - 

2. Процедури 

повірки та/або 

постановки на 

відповідний облік 

у визначеному 

органі державної 

влади чи 

місцевого 

самоврядування 

- - - 

 

3. Процедури 

експлуатації 

обладнання 

(експлуатаційні 

витрати - витратні 

матеріали) 

- - - 

4. Процедури 

обслуговування 

обладнання 

(технічне 

- - - 



  

обслуговування) 

5. Інші процедури: - - - 

6. Разом, гривень 

Формула: 

(сума рядків 1 + 2 

+ 3 + 4 + 5) 

- - - 

7. Кількість 

суб’єктів 

господарювання, 

що повинні 

виконати вимоги 

регулювання, 

одиниць 

3207 Х Х 

8. Сумарно, гривень 

Формула: 

відповідний 

стовпчик «разом» 

Х  кількість 

суб’єктів малого 

підприємництва, 

що повинні 

виконати вимоги 

регулювання 

(рядок 6 Х рядок 

7) 

- - - 

 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого 

підприємництва щодо виконання регулювання 



  

9. Процедури отримання 

первинної інформації 

про вимоги 

регулювання 

Формула: 

витрати часу на 

отримання інформації 

про регулювання Х 

вартість часу суб’єкта 

малого підприємництва 

(заробітна плата) Х 

оціночна кількість 

форм 

1 год. (час, 

який 

витрачається 

с/г на пошук 

нормативно-

правового акта 

в мережі 

«Інтернет» та 

ознайомлення 

з ним; за 

результатами 

консультацій) 

Х 36,11 грн. = 

36,11 грн. 

0,00 грн. 

(припущено, 

що суб’єкт 

повинен 

виконувати 

вимоги 

регулювання 

лише в 

перший рік; 

за 

результатами 

консультацій

) 

36,11 грн. 

 

10. Процедури організації 

виконання вимог 

регулювання 

Формула: 

витрати часу на 

розроблення та 

впровадження 

внутрішніх для суб’єкта 

малого підприємництва 

процедур на 

впровадження вимог 

регулювання Х вартість 

часу суб’єкта малого 

підприємництва 

(заробітна плата) Х 

оціночна кількість 

внутрішніх процедур 

8 год. Х 36,11 

грн. Х 1 

(перегляд 

внутрішніх 

операційних та 

управлінських 

процесів для 

забезпечення 

виконання 

вимог 

регулювання) 

= 289 грн. 

 

0,00 грн. 289 грн. 

11. Процедури офіційного 

звітування 

0,00 грн. 0,00 грн. 0,00 грн. 

12. Процедури щодо 

забезпечення процесу 

перевірок 

0,00 грн. 0,00 грн. 0,00 грн. 

13. Інші процедури:    

14. Разом, гривень 325,11грн. Х Х 



  

15. Кількість суб’єктів 

малого підприємництва, 

що повинні виконати 

вимоги регулювання, 

одиниць 

3207 Х Х 

16. Сумарно, гривень 1 042 628 грн. Х 1 042 628 

грн. 

Не передбачається розроблення коригуючих заходів. 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ 

на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього 

підприємництва 

Розрахунок витрат на адміністрування регулювання здійснюється  

стосовно одного типового органу місцевого самоврядування України. 

 

Процедура 

регулювання 

суб’єктів 

великого і 

середнього 

підприємництва 

(розрахунок на 

одного типового 

суб’єкта 

господарювання) 

План

ові 

витра

ти 

часу 

на 

проц

едур

у 

Вартість 

часу 

співробітни

ка органу 

державної 

влади 

відповідної 

категорії* 

(заробітна 

плата) 

Оцінка 

кілько

сті 

процед

ур за 

рік, що 

припад

ають 

на 

одного 

суб’єк

та 

Оцінка 

кількості 

суб’єктів, 

що 

підпадають 

під дію 

процедури 

регулюванн

я 

Витрати на 

адмініструван

ня 

регулювання 

(за рік), 

гривень 

1. Облік суб’єкта 

господарювання, 

що перебуває у 

сфері 

регулювання 

8год 36,11 грн. 1 3223 931 060 грн. 



  

2. Поточний 

контроль за 

суб’єктом 

господарювання, 

що перебуває у 

сфері 

регулювання 

-- -- -- -- -- 

Разом за рік 8 год х х х 931 060 грн. 

Сумарно за п’ять 

років 

 

х х х х 4,6 млн. грн. 

*/ - Вартість однієї години робочого часу співробітника взято на підставі даних розміру мінімальної заробітної 

плати, визначеної Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», із розрахунку на одного 

штатного працівника – 36,11 гривень. 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного 

способу досягнення цілей 
 

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей 

державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного 

способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених 

цілей. 

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня 

досягнення визначених цілей, де: 

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною 

мірою (проблема більше існувати не буде); 

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  

повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть); 

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково 

(проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми 

залишаться невирішеними); 



  

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті 

(проблема продовжує існувати). 

 

Рейтинг 

результативності 

(досягнення 

цілей під час 

вирішення 

проблеми) 

Бал 

результативності  

(за чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала 

Альтернатива 1 

 

1 У разі залишення існуючої на даний час 

ситуації без змін проблема продовжуватиме 

існувати, що не забезпечить досягнення 

поставленої мети.  

Невиконання вимог, передбачених Законом 

України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо уточнення 

порядку передачі в оренду водних об’єктів у 

комплексі з земельними ділянками». 

Неможливість укласти договір оренди водного 

об’єкта, у зв’язку з відсутністю правового 

регулювання 

Альтернатива 2 4 Забезпечить скорочення часових витрат для 

суб’єктів господарювання та фахівців органів 

виконавчої влади або місцевого 

самоврядування. 

Забезпечить реалізацію Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо уточнення порядку передачі в 

оренду водних об’єктів у комплексі з 

земельними ділянками» 

 

 
Рейтинг 

результативності 

Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у 

рейтингу 

Альтернатива 1 

 

У разі залишення 

існуючої на даний 

момент ситуації без 

змін, вигоди для 

держави, громадян та 

суб’єктів 

господарювання  

відсутні 

 

Недоотримання у 

місцевий бюджет 

коштів за оренду 

близько 30 тис. 

водних об’єктів 

 

У разі залишення 

існуючої на даний 

момент ситуації без 

змін проблема 

продовжуватиме 

існувати, що не 

забезпечить 

досягнення 

поставленої мети. 

Ризики та загрози 

обмеження права 

загального 

водокористування. 



  

Недоотримання 

коштів у місцеві 

бюджети за оренду 

водних об’єктів 

Альтернатива 2 

 

Забезпечення 

скорочення часових 

витрат для суб’єктів 

господарювання та 

фахівців органів 

виконавчої влади або 

місцевого 

самоврядування. 

Зменшення 

корупційних ризиків 

при укладанні 

договорів оренди, 

типова форма яких 

буде затверджена 

Кабінетом Міністрів 

України 

Зменшення часу на 

підготовку 

документів для 

укладання договорів 

оренди у 2 рази. 

Надходження  у 

місцевий бюджет 

коштів за оренду 

близько 30 тис. 

водних об’єктів  

У разі прийняття акта 

задекларовані цілі 

будуть досягнуті 

повною мірою, що 

повністю забезпечить  

потребу у вирішенні 

проблеми, спростить 

процедури надання у 

користування на 

умовах оренди водних 

об’єктів у комплексі із 

земельною ділянкою 

 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень 

Альтернатива 1  

Витрати держави Близько 2 млн.грн. 

Витрати с/г великого та середнього 

підприємництва 

Близько 10 тис.грн. 

Витрати с/г малого підприємництва Близько 2 млн.грн. 

Альтернатива 2  

Витрати держави Близько 1 млн.грн. 

Витрати с/г великого та середнього 

підприємництва 

5201,7 грн. 

Витрати с/г малого та мікро- 

підприємництва 

1 042 628 грн. 

 

 
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної 

альтернативи / причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 1 

 

Не забезпечується досягнення цілей 

державного регулювання щодо 

Зовнішні чинники на дію 

регуляторного акта у разі 



  

унеможливлення самовільного 

використання водних об’єктів, збільшення 

надходжень до місцевих бюджетів, а також 

скорочення часових та фінансових витрат 

як для суб’єктів господарювання, так і для 

органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування 

 

залишення існуючої на 

даний момент ситуації без 

змін відсутні 

Альтернатива 2 

 

Забезпечує скорочення часових витрат для 

суб’єктів господарювання та фахівців 

органів виконавчої влади або місцевого 

самоврядування. 

Повністю відповідає потребам у вирішенні 

проблеми 

Зовнішні чинники на дію 

регуляторного акта у разі 

його прийняття відсутні 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 

 

Механізмом, який забезпечує розв’язання визначеної проблеми, є 

затвердження форми Типового договору оренди землі в комплексі з 

розташованим на ній водним об’єктом, що забезпечить врегулювання 

проблемних питань.   

Визнання такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів 

України від 29 травня 2013 р. № 420 «Про затвердження Типового договору 

оренди водних об’єктів». 

При цьому, розв’язання визначених у розділі І Аналізу регуляторного 

впливу проблем забезпечать такі заходи: 

1. Заходи, які необхідно здійснити органу державної влади для 

впровадження регулювання: 

доведення його вимог до відома суб’єктів господарювання, громадян та 

органів виконавчої влади шляхом його оприлюднення у засобах масової 

інформації та розміщення на Урядовому порталі. 

2. Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання: 

ознайомитися з вимогами регулювання (пошук та опрацювання акта в 

мережі «Інтернет»); 

організувати виконання вимог регулювання: укласти договори оренди землі 

у комплексі із розташованим на ній водним об’єктом. 

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає. 

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів. Можлива 

шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується. 

 



  

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 

якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати 

або виконувати ці вимоги 

 

Впровадження вимог регуляторного акта державними органами не 

потребує додаткових витрат з державного бюджету, оскільки 

здійснюватиметься в межах повноважень відповідних органів. 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного 

органу (або нового структурного підрозділу діючого органу). У зв’язку з цим, 

додаток 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не 

розроблявся. 

Проведено розрахунок бюджетних витрат для одного типового органу 

місцевого самоврядування в межах даного Аналізу. 

Проведено розрахунок витрат суб’єктів середнього, малого та мікро-

підприємництва на виконання вимог регулювання, в межах даного Аналізу. 

 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

 

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений 

термін, оскільки він регулює відносини, які мають пролонгований характер. 

Строк дії регуляторного акта не може бути обмежений у часі, оскільки 

його прийняття необхідне для дотримання вимог чинного законодавства. 

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-

правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили, на 

виконання яких розроблений цей проєкт регуляторного акта. 

Строк набрання чинності регуляторного акта - з дня його опублікування. 

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

 

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта 

є: 

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 

цільових фондів, пов’язаних із дією акта  – збільшення надходжень.  

2. Кількість суб’єктів господарювання –не обмежується.  

3. Розмір коштів і час, які витрачаються суб’єктами господарювання у 

зв’язку із виконанням вимог акта – низький. 

4. Розмір коштів, які витрачатимуться суб’єктом господарювання у зв’язку 

із виконанням вимог акта: 

для одного суб’єкта господарювання середнього, малого та мікро 

підприємництва: 325,11 грн. 



  

5. Кількість часу, який витрачатиметься суб’єктом господарювання у 

зв’язку із виконанням вимог акта: 

для одного суб’єкта господарювання середнього, малого та мікро 

підприємництва – 9год. 

6. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання і фізичних осіб – 

високий. Проєкт акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднено 

на офіційному веб-сайті Державного агентства водних ресурсів України. 

 

Додатковими показниками результативності впровадження регуляторного 

акта, виходячи з його цілей, слугуватимуть: 

 

 кількість укладених договорів оренди землі в комплексі з 

розташованим на ній водним об’єктом; 

 кількість водних об’єктів, які знаходяться в оренді; 

 площа водних об’єктів, які знаходяться в оренді; 

 середня вартість оренди 1 га; 

 обсяг надходжень від оренди водних об'єктів; 

 кількість скарг на порушення законодавства з питань передачі в 

оренду водних об’єктів або рибогосподарських технологічних водойм у 

комплексі із земельними ділянками. 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 

 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься 

шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстежень 

статистичних показників результативності акта, визначених під час 

проведення аналізу впливу регуляторного акта.  

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта 

здійснюватиметься після набрання ним чинності, оскільки для цього 

використовуватимуться виключно статистичні показники.  

Повторне відстеження результативності регуляторного акта 

здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним 

актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності. За 

результатами даного відстеження відбудеться порівняння показників базового 

та повторного відстеження. 

Періодичне відстеження результативності буде здійснюватися один раз 

на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного 

відстеження результативності цього акта. 

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності – статистичні. 



  

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення 

неврегульованих або проблемних питань буде розглядатись необхідність 

внесення відповідних змін. 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися 

Державним агентством водних ресурсів України протягом усього терміну його 

дії.  

Строк виконання заходів – 30 робочих днів. 

 

 

Голова 

Державного агентства  

водних ресурсів України                                                        Валентин ШЛІХТА 

 

___ _____________ 2021 р. 

 

Додаток 2 

до Аналізу регуляторного впливу 

 

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього 

підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта 

 

 

№ 

п/п 

Витрати За перший рік За п’ять років 

1 Процедури отримання 

первинної інформації 

про вимоги регулювання 

1 год. (час, який 

витрачається с/г на 

пошук нормативно-

правового акта в 

мережі «Інтернет» 

та ознайомлення з 

ним) Х 36,11 грн. = 

36,11 грн. 

36,11 грн. 

(припущено, що 

суб’єкт повинен 

виконувати вимоги 

регулювання лише в 

перший рік; за 

результатами 

консультацій) 

2 Процедури організації 

виконання вимог 

регулювання. 

Укладання комплексного 

договору оренди землі з 

розташованим на ній 

водним об’єктом 

8 год. (час, який 

витрачається с/г на 

перегляд 

внутрішніх 

операційних та 

управлінських 

процесів для 

289 грн. 



  

забезпечення 

виконання вимог 

регулювання Х 

36,11 грн. = 289 

грн. 

3 РАЗОМ (сума рядків: 

1+2+3), гривень 
325,11 грн. 325,11 грн. 

4 Кількість суб’єктів 

господарювання 

великого та середнього 

підприємництва, на яких 

буде поширено 

регулювання, одиниць 

16  

Х 

5 Сумарні витрати 

суб’єктів 

господарювання 

великого та середнього 

підприємництва, на 

виконання регулювання 

(вартість регулювання) 

(рядок 3 х рядок 4), 

гривень 

5201,7 грн. Х 

 

Вид витрат 

Витрати на сплату 

податків та зборів 

(змінених/ нововведених) 

(за рік) 

Витрати за 

п’ять років 

Податки та збори (зміна розміру 

податків/зборів, виникнення 

необхідності у сплаті 

податків/зборів) 

не передбачені не 

передбачені 

 

Вид витрат 

Витрати на 

ведення 

обліку, 

підготовку 

та подання 

звітності (за 

рік) 

Витрати на 

оплату 

штрафних 

санкцій за 

рік 

Разом за рік 
Витрати за 

п’ять років 



  

Витрати, пов’язані із 

веденням обліку, 

підготовкою та 

поданням звітності 

державним органам 

(витрати часу 

персоналу) 

не 

передбачені 

не 

передбачені 

не 

передбачені 

не 

передбачені 

 

Вид витрат 

Витрати на 

адміністрування 

заходів 

державного 

нагляду 

(контролю)  

(за рік) 

Витрати на оплату 

штрафних санкцій 

та усунення 

виявлених 

порушень  

(за рік) 

Періоди

чні (за 

наступн

і роки) 

Витрати за 

п’ять років 

Витрати, 

пов’язані з 

адмініструванн

ям заходів 

державного 

нагляду 

(контролю) 

(перевірок, 

штрафних 

санкцій, 

виконання 

рішень/ 

приписів тощо) 

Не передбачені Не передбачені Не 

передба

чені 

Не 

передбачені 

 

Вид витрат 

Витрати на 

проходження 

відповідних 

процедур (витрати 

часу, витрати на 

експертизи, тощо) 

Витрати 

безпосереднь

о на дозволи, 

ліцензії, 

сертифікати, 

страхові 

поліси (за рік 

- стартовий) 

Періодичні (за 

наступні 

роки) 

Витрати 

за п’ять 

років 

Витрати на 

отримання 

адміністративн

их послуг 

(дозволів, 

ліцензій, 

відсутні відсутні відсутні відсутні 



  

Вид витрат 

Витрати на 

проходження 

відповідних 

процедур (витрати 

часу, витрати на 

експертизи, тощо) 

Витрати 

безпосереднь

о на дозволи, 

ліцензії, 

сертифікати, 

страхові 

поліси (за рік 

- стартовий) 

Періодичні (за 

наступні 

роки) 

Витрати 

за п’ять 

років 

сертифікатів, 

атестатів, 

погоджень, 

висновків, 

проведення 

незалежних/ 

обов’язкових 

експертиз, 

сертифікації, 

атестації тощо) 

та інших 

послуг 

(проведення 

наукових, 

інших 

експертиз, 

страхування 

тощо) 

 

Вид витрат За рік (стартовий) 
Періодичні (за 

наступний рік) 

Витрати за 

п’ять років 

Витрати на оборотні активи 

(матеріали, канцелярські 

товари тощо) 

Не передбачені Не передбачені Не 

передбачені 

 

Вид витрат 

Витрати на оплату праці 

додатково найманого 

персоналу (за рік) 

Витрати за п’ять років 

Витрати, 

пов’язані із 

найманням 

додаткового 

персоналу 

не передбачені не передбачені 
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