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КОРИСТУВАННЯ ВОДНИМИ ОБ’ЄКТАМИ НА УМОВАХ ОРЕНДИ 

 

Водний об'єкт - природний або створений штучно елемент довкілля, в 

якому зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал, 

водоносний горизонт). 

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. 

 Не підлягають передачі у користування на умовах оренди для 

рибогосподарських потреб водні об'єкти, що: 

- використовуються для питних потреб; 
- розташовані в межах територій та об'єктів, що перебувають під 

охороною відповідно доЗакону України "Про природно-заповідний 

фонд України". 

 

Водні об'єкти надаються у користування за договором оренди земель 

водного фонду на земельних торгах (статті 135 – 139 Земельного кодексу 

України, стаття 51 Водного кодексу України) у комплексі із земельною 

ділянкою. 

 

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 паспорта 

водного об’єкта затверджено наказом Міністерства екології та природних 

ресурсів від 18.03.2013 № 99 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

18.05.2013 за № 775/23307. 
 

Водні об'єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження 

права загального водокористування, крім випадків, визначених законом. 

Загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення їх 

потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, 

водопій тварин, забір води з водних об'єктів без застосування споруд або 

технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без закріплення водних 

об'єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів. 

Орендарі водного об'єкта зобов'язані передбачити місця для 

безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування 

(купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
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При визначенні таких місць перевага надається традиційно розташованим 

місцям масового відпочинку. 

У межах населених пунктів забороняється обмеження будь-яких видів 

загального водокористування, крім випадків, визначених законом. 

Водокористувач, який узяв водний об'єкт у користування на умовах оренди, 

зобов'язаний доводити до відома населення умови водокористування, а також 

про заборону загального водокористування на водному об'єкті, наданому в 

оренду. 

Якщо водокористувачем або відповідною радою не встановлено таких умов, 

загальне водокористування визнається дозволеним без обмежень. 

 

Заборона загального водокористування водними об'єктами, наданими в 

користування на умовах оренди, та їх нецільове використання є підставою для 

 розірвання договору оренди. 

. 
Умови використання водних об'єктів, розмір орендної плати та строк дії 

договору оренди водних об'єктів визначаються у договорі оренди. 

Типовий договір оренди водних об’єктів затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 420 
 

Методику визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти 

затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 

28.05.2013 № 236 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 за 

№ 986/23518. Ця Методика є обов’язковою для застосування органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування при укладанні ними 

договорів оренди водних об’єктів (водосховищ (крім водосховищ комплексного 

призначення), ставків, озер та замкнених природніх водойм). 
 

Сплата орендної плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної 

плати за земельну ділянку під цим об’єктом. 

Розмір орендної плати за користування земельною ділянкою водного 

фонду визначається грошовою оцінкою земель водного фонду відповідно до 

Закону України «Про оцінку земель» та Податкового кодексу України. 

 

У договорі оренди водного об'єкта визначаються зобов'язання щодо 

здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного 

об'єкта, експлуатації водосховищ та ставків відповідно до встановлених для них 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

водного господарства, режимів роботи, а також необхідність оформлення права 

користування гідротехнічними спорудами. 

 

Передача орендарем права на оренду водного об'єкта іншим суб'єктам 

господарювання забороняється. 

Орендарі, яким водний об'єкт надано в користування на умовах оренди, 

можуть дозволити іншим водокористувачам здійснювати спеціальне 

водокористування в порядку, встановленому цим Кодексом. 
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Користування водними об'єктами, наданими в оренду, здійснюється 

відповідно до вимог Водного Кодексу України та інших законодавчих актів 

України. 
 

Щодо діючих договорів укладених до 01.07.2013, то відповідно до статті 

651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається 

лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. 
 

Відповідно до статті 652 Цивільного кодексу України у разі істотної 

зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір 

може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено 

договором або не випливає із суті зобов'язання. 
 

Разом з цим, відповідно до статті 770 Цивільного кодексу України у разі 

зміни власника речі, переданої у найм (оренду), до нового власника переходять 

права та обов'язки наймодавця (орендодавця), якщо інше не передбачено 

договором. 
 

 Невід’ємними частинами договору оренди водного об’єкту (його частини) є: 
 

- план або схема об’єкта оренди; 
- кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень 

(обтяжень) та інших прав третіх осіб у її використанні і встановлених 

земельних сервітутів; 

- акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); 

- акт приймання-передачі об’єкта оренди; 
- проект відведення земельної ділянки; 

- паспорт водного об’єкта, а у разі надання в оренду рибогосподарської 

технологічної водойми - паспорт та/або технічний проект рибогосподарської 

технологічної водойми 

 

Також у договорі оренди водного об’єкта зазначаються вимоги щодо 

експлуатації водного об’єкту та дотримання режимів його роботи. 

 
 

Підставами для розірвання договору оренди є: 

- встановлення заборони загального водокористування; 
- нецільове використання об’єкта оренди. 
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 Порядок поновлення договору оренди водного об`єкта 
 

По закінченню строку, на який було укладено договір оренди водного 

об’єкта, орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має 

переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди водного 

об’єкта. 
 

 

1. ПРОЕКТ ДОДАТКОВОЇ УГОДИ – подає орендар до спливу строку 

договору оренди у строк, встановлений договором. 
 

2. ДОКУМЕНТИ НА ГІДРОСПОРУДУ (У разі наявності на водному 

об’єкті (його частині) гідротехнічних, господарських та інших споруд 

орендар водного об’єкта укладає окремий договір з їх власником) 

 
3. ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБ’ЄКТА 

Замовником робіт із розроблення паспорта водного об’єкта є його 

орендодавець. 

Паспорт водного об’єкта погоджується з Державним агентством водних 

ресурсів України орендар. 

На території області розробниками паспорта водного об’єкта є: 

- Сумське  обласне управління водних ресурсів; 

- Сумська філія інституту «Дніпрогіпроводгосп». 

 
4. РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ВОДНІ ОБ’ЄКТИ 

(проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування при укладанні ними договорів оренди водних об’єктів) 

листом-повідомленням про 

поновлення договору оренди 

водного об`єкта та проектом 

додаткової угоди 

До листа-повідомлення про поновлення 

договору оренди водного об`єкта орендар 

додає: 

1. проект додаткової угоди 

 Орендар, зацікавлений у поновленні договору оренди водного об`єкта 

звертається до спливу строку договору оренди у строк у строк, встановлений 

цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору 

оренди водного об’єкта) 

- до Обласної державної адміністрації (за межами населених пунктів) 

або 

- до відповідного органу місцевого самоврядування (у межах 

населених пунктів) з: 



6 
 

 

5. ВИТЯГ ПРО НОРМАТИВНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ 

 ДІЛЯНКИ 

Видає теритріальний орган Держгеокадастру у районі (за місцемзнаходження 

земельної ділянки) у разі наявності нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки під водним об`єктом. 

Видає теритріальний відділ Держгеокадастру у районі (за місцемзнаходження 

земельної ділянки) у разі наявності інформації про земельну ділянку у 

національній кадастровій системі (НКС). 

У разі коли ВІДСУТНЯ нормативна грошова оцінка земельної ділянки під 

водним об’єктом необхідно: 

1. Замовити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки під вобним об`єктом. 

РОЗРОБНИКИ документації - юридичні та фізичні особи, які є 

виконанавцями робіт із землеустрою (з переліком розробників документації із 

землеустрою можно ознайомитись на сайті Держгеокадастру за адресою: 

http://land.gov.ua/info/derzhavnyi-reiestr-sertyfikovanykh-inzheneriv- 

zemlevporiadnykiv/), максимальний строк складання документації із землеустрою  

не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору. 

Здйснити державну землевпорядну ексертизу технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки під водним об`єктом. 

ПРОВОДИТЬ державну експертизу: Головне управління Держземагентства у 

Сумській області (м. Суми, вул. Петропавлівська, 108), 

Строк проведення державної експертизи – 20 робочих днів. Варість 

поведення державної експертизи становить 3% від кошторисної вартості 

виконання робіт із знмлеустрою, але не менше 20 грн. 

Подача технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки на державну експертизу юридичним особам через центр надання 

адміністративних послуг (ЦНАП). 

2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки під водним об`єктом районою радою. 

3. Отримати витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

окремої земельної ділянки, який видається теритріальним Відділом (Управлінням) 

Держгеокадастру у районі (за місцемзнаходження земельної ділянки під водним 

об’єктом) – безкоштовно. 

Необхідні документи для отримання витягу з норнмативнох грошової оцінки 

- звернення юридичної або фізичної особи землевласника або 

землекористувача, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування: 

- копія довіреності - для уповноваженої особи 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру 

запропонувала електронну послугу онлайн замовлення витягу з технічної 

документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. 

Для цього суб’єкту звернення потрібно зайти на сайтПублічної кадастрової 

карти та заповнити надану форму. Витяг можна отримати в будь-якому з обраних 

запитувачем центрів надання адміністративних послуг особисто за пред’явленням 

документа, що посвідчує особу, або за довіреністю. 

Дана послуга є безкоштовною. 

http://land.gov.ua/info/derzhavnyi-reiestr-sertyfikovanykh-inzheneriv-
http://zem.ua/map.land.gov.ua
http://zem.ua/map.land.gov.ua
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6. ВИТЯГ ІЗ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 
 

У разі коли ВІДСУТНІЙ кадастровий номер земельної ділянки необхідно: 

1. Замовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) під водним об`єктом. 

РОЗРОБНИКИ технічної документації із землеустрою - юридичні та фізичні 

особи, які є виконанавцями робіт із землеустрою (з переліком розробників 

документації із землеустрою можно ознайомитись на сайті Держгеокадастру за 

адресою: http://land.gov.ua/info/derzhavnyi-reiestr-sertyfikovanykh-inzheneriv- 

zemlevporiadnykiv/), максимальний строк складання документації із  землеустрою 

не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору. 

 

2. Проведення державної реєстрації земельної ділянки в Державному 

земельному кадастрі (теритріальний відділ Держземагентства у районі за 

місцемзнаходження земельної ділянки під водним об’єктом) - до 14 робочих днів. 

Для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому 

реєстраторові, який здійснює таку реєстрацію, подаються: 

1) заява про державну реєстрацію; 
2) погоджену відповідно до законодавства документацію із землеустрою, яка є 

підставою для формування земельної ділянки; 

3) електронний документ (формат ХМЛ); 

 Замовлення витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

Витяг з кадастру – документ, необхідний для вчинення операцій з землею 

(купівля-продаж, дарування, оренда тощо). Щоб оформити замовлення треба лише 

обрати потрібну земельну ділянку, заповнити запит та оплатити послугу он-лайн. 

http://land.gov.ua/info/derzhavnyi-reiestr-sertyfikovanykh-inzheneriv-
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Повідомлення про готовність документу буде надіслано на електрону пошту. 

Забрати вже виготовлений витяг можна у найближчому ЦНАПі, обраному 

користувачем. 

ДО ВІДОМА! 
Витяг з Державного земельного кадастру є дійсним протягом трьох місяців з 

моменту його видачі, крім витягу про земельну ділянку для оформлення права на 

спадщину, що видається спадкоємцям, та витягу з Державного земельного 

кадастру, що видається для підтвердження державної реєстрації земельної ділянки 

або внесення інших відомостей до Державного земельного кадастру, які є 

безстроковими. 

 

Орган, якому відповідно до статті 122 Земелього кодексу України 
належить розпорядження земельними ділянками приймає рішення пр 

поновлення договору оренди водного об’єкта 

Державна реєстрація речових речових прав (до 14 робочих днів) 

 

Розпорядження про поновлення договору оренди 

вважається заявою про здійснення державної реєстрації 

права власності держави на ділянку 
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 ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
 

- у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з 

проектом додаткової угоди; 

- перевіряє його на відповідність вимогам закону; 

- узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору; 
- за відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору 

оренди водного об’єкта; 

- укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди 

водного об’єкта . 
За наявності заперечень орендодавця щодо поновлення договору оренди 

водного об’єкта орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте 

орендодавцем рішення. 

При поновленні договору оренди водного об’єкта його умови можуть 

бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо 

орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря 

на укладення договору оренди водного об’єкта припиняється. 

 

ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ: дотримання орендарем вимог земельного 

законодавства України та виконання істотних умов договору: 

- дотримання строку дії договору оренди; 
- наявність нормативної грошової оцінки земельної ділянки водного 

об’єкта; 

- повнота та вчасність сплати орендної плати; 

- використання водного об’єкта за цільовим призначенням; 

- збереження стану об'єкта оренди; 

- інших істотних умов договору. 
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НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА БЕЗХАЗЯЙНУ РІЧ 

 (ГІДРОСПОРУДУ) 

Безхазяйною є річ, яка не має власника або власник якої невідомий. 
 

Безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що здійснює 

державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого 

самоврядування, на території якого вони розміщені. Про взяття безхазяйної 

нерухомої речі на облік робиться оголошення у друкованих засобах масової 

інформації. 

Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої 

речі вона за заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної 

територіальної громади, може бути передана за рішенням суду у комунальну 

власність. 

 Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у 

 комунальну власність 

Заява про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної 

громади за умов, визначених Цивільним кодексом України, подається до суду 

за місцезнаходженням цієї речі органом, уповноваженим управляти майном 

відповідної територіальної громади. 

 Зміст заяви 

У заяві про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність відповідної 

територіальної громади повинно бути зазначено: 

- яку нерухому річ заявник просить передати у власність територіальної 

громади; 

- основні характеристики нерухомої речі; 
- посилання на документи про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік 

органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно; 

- друковані засоби масової інформації, в яких було зроблено оголошення 

про взяття відповідної нерухомої речі на облік. 

 Відмова суду в прийнятті заяви якщо: 

- вона не взята на облік органом, який здійснює державну реєстрацію права 

на нерухоме майно; 

- заяву подано до закінчення одного року з дня прийняття її на облік. 

 

 Розгляд справи 

Справа про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність 

територіальної громади розглядається судом за участі заявника з обов'язковим 

повідомленням усіх заінтересованих осіб. 

 

 Рішення суду 

Суд, встановивши, що нерухома річ є безхазяйною та взята на облік 

органом, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а також 

що сплив один рік з дня взяття на облік нерухомої речі, ухвалює рішення про 

передачу безхазяйної нерухомої речі у власність відповідної територіальної 

громади. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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ЗРАЗОК 

 

Голові  обласної 

державної адміністрації 
 

 

 

(ПІБ замовника, ідентифікаційний номер, 
 
 

адреса, місце проживання, телефон) 
 

 
 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу поновити термін дії договору оренди водного об’єкта укладеного 

між   , з одного боку та 

  з іншого боку, загальною площею    
га,  у  тому  числі  площа  водного  дзеркала водного об’єкту  га, та 

площі захисної смуги (по угіддях)   га, кадастровий номер 

   ,  розташованого на території  сільської 

ради  району Сумської області, 
 

(для розташованої в межах населеного пункту – найменування населеного пункту, вулиці; для 
розташованої за межами населеного пункту – найменування району, найближчого населеного пункту, 

орієнтовна відстань від 
 

що   зареєстрований у     від     за  №     

терміном   на  для   , код класифікації видів цільового 

призначення  земель   ) з розміром орендної плати % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки.та привести його до вимог 

постанови КМУ від 29.05.2013 р. №420. 

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 

червня 2010 року, №2297-VI надаю Сумської обласної державної адміністрації 

згоду на обробку моїх особистих персональних даних. 
 

підпис 

До заяви додаються: 

- проект додаткової угоди, 

- копія раніше укладеного договору оренди 

- витяг із нормативної грошової оцінки; 
- витяг із Державного земельного кадастру; 

- копія паспорта водного об’єкта; 
 

(назва юридичної, або ПІП фізичної особи) 
 

Підпис, печатка 

 
  20  р. 
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ЗРАЗОК 

 

 

 

Голові  обласної 

державної адміністрації 
 

 

 

(ПІБ замовника, ідентифікаційний номер, 
 
 

адреса, місце проживання, телефон) 
 

 
 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу розірвати договір оренди водного об’єкта укладений між 
  , з одного  боку та   з 

іншого  боку, загальною площею   га, у тому числі площа водного 

дзеркала водного об’єкту   га, та площі  захисної  смуги  (по угіддях) 

   га, кадастровий номер     , розташованого 

на  території  сільської  ради   району Сумської 

області, зареєстрованого у   від   за №           
 

 

 
 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 

червня 2010 року, №2297-VI надаю Сумської обласної державної адміністрації 

згоду на обробку моїх особистих персональних даних. 
 

підпис 
 

До заяви додаються копії: 

- копія раніше укладеного договору оренди 
- довідка про сплату орендної платиза за земельну ділянку; 

- довідка про сплату плпти за водний об’єкт 
 

 

 

 

 

(назва юридичної, або ПІП фізичної особи) 
 

Підпис, печатка 

 
  20  р. 
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ЗРАЗОК 

 

 

 

Голові  обласної 

державної адміністрації 
 

_ 
 

 

_ 
(ПІБ замовника, ідентифікаційний номер, 

 

 

 

 

адреса, місце проживання, телефон) 
 

 
 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу внести зміни до договіру оренди водного об’єкта укладеного між 

  , з одного  боку та   з 

іншого  боку, загальною площею   га, у тому числі площа водного 

дзеркала водного об’єкту   га, та площі  захисної  смуги  (по угіддях) 

   га, кадастровий номер    , розташованого 

на  території  сільської  ради   району Сумської 

області, зареєстрованого у   від    за № в 

чпстині    та привести його до вимог постанови КМУ від 

29.05.2013 р. №420. 

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 

червня 2010 року, №2297-VI надаю Сумської обласної державної адміністрації 

згоду на обробку моїх особистих персональних даних. 
 

підпис 
 

До заяви додаються копії: 
- копія раніше укладеного договору оренди 

 

 

(назва юридичної, або ПІП фізичної особи) 
 

Підпис, печатка 

 
  20  р. 



14 
 

 

ЗРАЗОК 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови  обласної державної адміністрації 
 

  №   
 

 

Про припинення договору 

оренди водного об’єкта за 

межами населених пунктів на 

території   

сільської     ради        

району Сумської області 

 
 

Відповідно до статті 6, пункту сьомого частини першої статті 13, статті 39 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 17, 79-1, 84, 122, 

123, 134 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу Х «Перехідні 

положення» Земельного кодексу України, статей 4, 4-1 Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 

4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 

земель    державної    та    комунальної    власності»,    на    підставі  клопотання 

  : 
1. Припинити шляхом розірвання за домовленістю сторін дію договору 

оренди  водного об’єкта від  , укладеного між     

державною      адміністрацією      та   ,       зареєстрованого      в 

    (запис у реєстрі земель від   № 

  ) площею   гектара (кадастровий №  _), 

розташованої   за   межами   населених   пунктів   на   землях       

сільської ради  району Сумської області, та передати її до земель 

  .. 

2. Уповноважити голову  районної державної адміністрації 
    подати необхідні документи для проведення державної 

реєстрації права власності держави, в особі Сумської обласної державної 

адміністрації, на вищезазначену земельну ділянку. 

3.    та    районній державній 

адміністрації забезпечити повернення водного об’єкта за актом приймання- 

передачі. 

 
 

Голова Сумської обласної 

державної адміністрації    
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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови  обласної державної адміністрації 

ЗРАЗОК 

 

 

 
Про поновлення договору 

оренди земельної ділянки під 

водним об’єктом за межами 

населених пунктів на  території 

  сільської ради 

  району Сумської 

області 

  №   

 

 

Відповідно до статті 6, пункту сьомого частини першої статті 13, статті 39 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 17, 79-1, 122, 123, 

124 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу Х «Перехідні положення» 

Земельного кодексу України, статтей 47, 51 Водного кодексу України, статті 11, 

14 Закону України «Про аквакультуру», постанови Кабінету Міністрів України 

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

водних об’єктів», статті 16 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», статей 4, 4-1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктів 4, 5, 9 розділу ІІ «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності», на підставі клопотання  : 

1. Поновити   договір   оренди   водного об’єкта  від  , що 

зареєстрований в державному реєстрі (запис у Державному реєстрі земель від 

   за №  ), площею  гектара (кадастровий 
№  )  за  межами  населених  пунктів  на території     

сільської  ради  району   Сумської   області   на строк      

(  ) років з розміром орендної плати   (  ) від 

нормативної грошової оцінки за узгодженням з орендарем. 
2. Уповноважити голову  районної державної      

подати необхідні документи для проведення державної реєстрації права 

власності держави, в особі Сумської обласної державної адміністрації, на 

вищезазначену земельну ділянку під водним об’єктом та підписати додаткову 

угоду  про  поновлення  договору  оренди  водного об’єкта з  на 

умовах передбачених у пункті 1. 

 
 

Голова Сумської обласної 

державної адміністрації 
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ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ У ФОРМІ АУКЦІОНУ 

Земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами 

проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, 

емфітевзису земельної ділянки з учасником (переможцем) земельних торгів, 

який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або 

найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних 

торгів. 

 ОРГАНІЗАТОРОМ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ Є фізична або юридична 

особа - власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки 

Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади, 

 орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи 

комунальної власності на земельні ділянки, які уклали з виконавцем земельних 

торгів договір про проведення земельних торгів. 
 

 ВИКОНАВЦЕМ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ є суб'єкт господарювання, 

який уклав з організатором земельних торгів договір про їх проведення. 

Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором 

земельних торгів та їх виконавцем. 

Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється 

організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до договору, 

укладеного між ними, у тому числі за рахунок реєстраційних внесків учасників 

земельних торгів. 

Витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних 

торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів. 

 Винагорода виконавцю земельних торгів, яку встановлює організатор 

земельних торгів, складається з видатків на організацію та проведення 

земельних торгів і прибутку виконавця. 

 

 ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ лотів до проведення земельних 

торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем 

відповідно до договору між ними. 

Витрати, здійснені організатором земельних торгів або їх виконавцем на 

підготовку лотів до проведення земельних торгів, відшкодовуються 

переможцем земельних торгів за кожним лотом. 

 ЗАКУПІВЛЯ ПОСЛУГ з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель 

у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної чи 

комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на 

земельних торгах та визначення виконавця земельних торгів організатором 

земельних торгів здійснюється у порядку, визначеному законодавством про 

здійснення державних закупівель. 

 

Державна реєстрація земельної ділянки при формуванні лота з 1 січня 

2013 року здійснюється відповідно до Закону України «Про Державний 

земельний кадастр». 
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ЗРАЗОК 

 

Голові  обласної 

державної адміністрації 
 

 

 

(ПІБ замовника, ідентифікаційний номер, 
 
 

адреса, місце проживання, телефон) 
 

 
 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу включити водний об’єкт  загальною площею  га ( у 

тому  числі  площа  водного  дзеркала  га,  площа  захисної  смуги 

   га),  який розташований  за межами населеного  пункту на території 
  сільської ради                              району Сумської області, до 

переліку водних об’єктів, які будуть виставлятись на земельні торги. 

Даний водний об’єкт буде використовуватись для    
  . 

(мета використання) 

 

 

Відповідно до Закону україни «Про захист персональних даних» від 1 

червня 2010 року № 2297-VI надаю Сумській обласній державній адміністрації 

згоду на обробку моїх особистих персональних даних. 
 

 

 
 

(підпис) 
 

 

(назва юридичної особи або ПІБ фізичної особи) 
 

Підпис, печатка 

 
  20  р. 
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ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ПІД 

ВОДНИМИ ОБ’ЄКТАМИ (ПІДГОТОВКА ЛОТІВ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект землеустрою розробляється юридичними або фізичними особами, які 

мають сертифікованих інженерів - землевпорядників, у строки, що 

обумовлюються угодою сторін. 

Проект землеустрою 

щодо відведення 

земельної ділянки 

погоджується в 

порядку, встановленому 

статтею 186-1 

Земельного кодексу 

України 

 Проект землеустрою щодо відведення земельних 
 ділянок: 
- усіх категорій та форм власності підлягає 

обов'язковому погодженню з територіальним 

органом Держгеокадастру; 

- водного фонду підлягає також погодженню з 

органом водного господарства. 

- структурним підрозділом обласної державної 

адміністрації у сфері охорони навколишнього 

природного середовища (земельної ділянки в 

межах прибережної захисної смуги) 

здійснюється обов'язкова державна експертиза землевпорядної документації 

згідно із законом (20 робочих днів) 

 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 

 

- земель водного фонду державну експертизу проводить 

ДержгеокадастрУкраїни. 

Державна реєстрація земельної ділянки в Державному земельному 

кадастрі (на розпорядника) 

Державна реєстрація земельних ділянок та отримання витягу з 
Державного земельного кадастру (п. б) ч. 4 статті 136 ЗКУ, ч. 1 - 9 

статті 24 Закону України “Про Держаний земельний кадастр”) 

Відповідний орган виконавчої влади (у межах повноважень) 

або орган місцевого самоврядування 

відповідний орган виконавчої влади (у межах повноважень) 

або орган місцевого самоврядування 

дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 
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Договор оренди водного об’єкта 

(ч. 21, 24, 25, 27, 29 статті 137; ч. 1, 12 статті 135 ЗКУ) 
 

 

укладається безпосередньо в 

день проведення торгів між 

організатором земельних торгів 

і переможцем торгів 

Укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки 

нотаріально посвідчується. 

 

Право на земельну ділянку, набуте за результатами 

проведення торгів, підлягає державній реєстрації в 

порядку, визначеному законом. 
 

 

 

 

Орган державної реєстрації речових прав (нотаріус) 
 

 

Проводиться державна реєстрація речових прав 

на нерухоме майно (договір оренди, емфітеізису, 

суперфіцію) 

Затвердження документації із землеустрою 

Затвердження переліку земельних ділянок, які виставляються на 

земельні торги (ч. 1, 2, статті 136 ЗКУ). У переліку зазначаються 

місце розташування (адреса) земельної ділянки, її цільове призначення 

(функціональне використання), площа, кадастровий номер, умови 

продажу 

Державна реєстрація речових прав на земельну ділянку державної чи 

комунальної власності на розпорядника (п. в) ч. 4 статті 136; ч. 26 ст. 137 

ЗКУ) 

Проведення земельних торгів (ч. 18, 19 статті 137 ЗКУ) 
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 В О Д О К О Р И С Т У В А Н Н Я 

 

Водокористування може бути двох видів - загальне та спеціальне. 

 

 Загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення їх потреб 

(купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір 

води з водних об'єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) 

безкоштовно, без закріплення водних об'єктів за окремими особами та без надання 

відповідних дозволів. 

Спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів із застосуванням 

споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у 

водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними 

водами із застосуванням каналів. 

Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами 

насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-

побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, 

енергетичних, рибогосподарських (у тому числі для цілей аквакультури) та інших 

державних і громадських потреб. 

 

Спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу на 

спеціальне водокористування. 

Дозвіл на спеціальне водокористування видається територіальними органами 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку 

водного господарства (http://sumyvodres.davr.gov.ua/paket-dokumentiv-dlya-orendi-vodnih-

ob-yektiv/ ). 

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на 

спеціальне водокористування здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності" в установленому Кабінетом Міністрів України 

порядку. 

Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне 

водокористування здійснюється безоплатно. 

Подання юридичною або фізичною особою, фізичною особою - підприємцем заяви 

про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на 

спеціальне водокористування та відповідних документів, а також видача (відмова у видачі, 

переоформлення, видача дубліката, анулювання) їй цього дозволу здійснюються в 

паперовій або електронній формі. 

Для одержання дозволу необхідно подати: 

заяву, до якої додаються: 

обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком 

водокористування і водовідведення (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0888-17#n4 ); 

опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод; 

нормативи гранично допустимого скидання (гдс) забруднюючих речовин у водні 

об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо); 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0887-17#n15
http://sumyvodres.davr.gov.ua/paket-dokumentiv-dlya-orendi-vodnih-ob-yektiv/
http://sumyvodres.davr.gov.ua/paket-dokumentiv-dlya-orendi-vodnih-ob-yektiv/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0888-17#n4
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0888-17#n4
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0888-17#n4
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затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для 

підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів 

господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або 

водовідведення, житлово-експлуатаційних підприємств та організацій); 

копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних 

об’єктів). 

Зазначений перелік документів є вичерпним. 

Видача або надання відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування 

здійснюється протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви та документів, 

необхідних для видачі дозволу. 
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