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МАТРИЦЯ АЛГОРИТМІВ
(алгоритм пошуку невідповідностей за аналізом існуючих даних – що з чим порівнюється і який результат можна отримати)
Спеціальний дозвіл на
користування надрами
(підземні води)

Податкова декларація екологічного податку
(додаток 2)

Податкова декларація з
рентної плати
(додаток 5)

Звiт про використання
води. Форма N 2-ТП
(Водгосп)

Розпорядник
інформації

Держводагентсво

Держгеонадра

ДФС

ДФС

Держводагентсво, ДФС,
Держстат

Термін

Строкова

Строкова

Квартальна

Квартальна

Річна

Джерело інформації

http://davr.gov.ua/
informaciya-pro-vidanidozvoli-na-specialnevodokoristuvannya

http://geoinf.kiev.ua/
specdozvoli/

Потребує визначення

Потребує визначення

Потребує визначення

Інформація

ЄДРПОУ
Дата початку
Дата закінчення
Адреса
Водний об’єкт
Об’єми забору (ліміти)
Обсяг скидів

ЄДРПОУ
Дата початку
Дата закінчення
Адреса
Водні об’єкти з геотегом
Об’єм забору

ЄДРПОУ
Адреса
Забруднюючі речовини та їх
кількість
Місце скиду
Податкове зобов’язання
Сума штрафу
Сума пені

ЄДРПОУ
Номер дозвільного документа
Водний об’єкт
Ліміт
Податкове зобов’язання
Сума штрафу
Сума пені

ЄДРПОУ
Водний об’єкт
Використана кількість
Встановлені ліміти
Втрати води
Місце скидання стічних вод
Об’єм скинутих вод (з очисткою, забруднених)
Вміст основних забруднюючих речовин у зворотних
(стічних) водах
Потужність очисних споруд

Дозвіл прострочений
Дозвіл анульовано
Дозвіл тимчасово припинений
Підрахунок загального
забору (скиду) по водному
об’єкту

Є дозвіл на користування
надрами, є свердловина чи
водний об’єкт але відсутній
дозвіл на СВК (у т.ч. скиди)
Порівняння адрес, джерел,
об’ємів

Дозвіл є але податкова декларація не подається
Скиди є при відсутності
дозволу
Перелік та кількість забруднюючих речовин не відповідають дозволу
Місце скиду не відповідає
дозволу
Податкове зобов’язання не
відповідає кількості скидів,
вказаних у дозволі

Дозвільний документ не є
дійсним (не той дозвіл)
Невідповідність водних
об’єктів
Невідповідність (перевищення) лімітів
Податкове зобов’язання не
відповідає кількості, вказаних у дозволі

На водний об’єкт відсутній
дозвіл
Використані об’єми перевищують дозвільні
Об’єми скинутих вод перевищують дозвільні
Перелік забруднюючих речовин у зворотних (стічних)
водах не відповідає дозволеному
Потужність очисних споруд
не відповідає обсягам скиду

Дані для порівняння

Дозвіл на спеціальне водокористування

Дозвіл на
спеціальне
водокористування
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Спеціальний
дозвіл на
користування
надрами (підземні води)

Є дозвіл на СВК, є свердловина але відсутній спеціальний дозвіл на користування
надрами (вода)
Порівняння адрес, джерел,
об’ємів

Податкова
декларація
екологічного
податку (додаток 2)

Дозвіл є але податкова декларація не подається
Скиди є при відсутності
дозволу
Перелік та кількість забруднюючих речовин не відповідають дозволу
Місце скиду не відповідає
дозволу
Податкове зобов’язання не
відповідає кількості скидів,
вказаних у дозволі

Податкова
декларація з
рентної плати
(додаток 5)

Дозвільний документ не є
дійсним (не той дозвіл)

Дозвільний документ не є
дійсним
Невідповідність водних
об’єктів
Невідповідність (перевищення) лімітів
Податкове зобов’язання не
відповідає кількості, вказаних у дозволі

Звiт про
використання
води. Форма
N 2-ТП (Водгосп)

На водний об’єкт відсутній
дозвіл
Використані об’єми перевищують дозвільні
Об’єми скинутих вод перевищують дозвільні
Перелік забруднюючих речовин у зворотних (стічних)
водах не відповідає дозволеному
Потужність очисних споруд
не відповідає обсягам скиду

На водозабір відсутній спеціальний дозвіл
Не відповідають об’єми
(ліміти)

Відсутність координат
Дозвіл прострочений
Дозвіл анульовано
Дозвіл тимчасово припинений
Є свердловини, що не зазначенні у спеціальному дозволі (геотеги не співпадають)

Дозвільний документ не є
дійсним
Невідповідність водних
об’єктів
Невідповідність (перевищення) лімітів
Податкове зобов’язання не
відповідає кількості, вказаних у дозволі

Перелік та кількість забруднюючих речовин у зворотних (стічних) водах не відповідає задекларованим
Є невідповідність водних
об’єктів

Повторювані дані декларації
за різні періоди

Повторювані дані декларації
за різні періоди

Перелік та кількість забруднюючих речовин у зворотних (стічних) водах не відповідає задекларованим
Є невідповідність водних
об’єктів

На водозабір відсутній спеціальний дозвіл
Не відповідають об’єми
(ліміти)

Використані об’єми не відповідають задекларованим
Є невідповідність водних
об’єктів

Використані об’єми не відпо- Використані об’єми перевивідають задекларованим
щують ліміти
Є невідповідність водних
Завеликі втрати води
об’єктів

ПРОЕКТ «ВІДКРИТИЙ ДОСТУП» HTTPS://OPENACCESS.ORG.UA

4

ФУ Н Д А Ц ІЯ « ВІ ДК РИТЕ С УСП ІЛ ЬСТВ О »

Інформація щодо сплати до Зведеного бюджету України по платниках - суб’єктах
природних монополій та суб’єктах господарювання, які є платниками рентної
плати за користування надрами станом на 01.05.2018 http://sfs.gov.ua/diyalnist-/
informatsiya-pro-splatu-podatkiv/338318.html
Інформація:
Надходження вiд скидiв забруднюючих речовин безпосередньо у воднi об’єкти
Рентна плата за спецвикористання води (окрiм рентної плати за спецвикористання
води водних об’єктiв місцевого значення)
• Рентна плата за спецiальне використання води водних об’єктiв мiсцевого значення
• Надходження рентної плати за спецiальне використання води вiд пiдприємств ЖКГ
• iншi збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду
охорони навколишнього природнього середовища
Додатки: Зразки документів
•
•
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