Орендарям водних об’єктів
З 01.07.2013 р. набрав чинності Закон України «Про аквакультуру»,
прикінцеві положення якого, зокрема стаття 51 Водного кодексу України,
викладено у новій редакції.
Вказаний закон та зміни до статті 51 Водного кодексу України
змінюють існуючий підхід до процедури надання водних об’єктів в
користування на умовах оренди.
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 до Закону України "Про природно-заповідний фонд
України".
Водні об’єкти передаються у оренду на підставі договору. Типовий
договір оренди водних об’єктів затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 29.05.2013 №420.
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
в сфері водного господарства, режимів роботи, а також необхідність
оформлення права користування гідротехнічними спорудами. Типовим
договором оренди передбачено відповідальність орендаря за заподіяну
шкоду, що може бути нанесена третім особам, внаслідок неналежного
виконання умов договору.
Надання водних об’єктів у користування на умовах оренди
здійснюється за наявності паспорта водного об’єкта. Порядок розроблення
паспорта водного об’єкта затверджена наказом Міністерства екології та
природних ресурсів від 18.03.2013 № 99 та зареєстровано в Міністерстві
юстицій України 17.06.2013 за № 775/23307.
Водокористувач (орендар), який узяв водний об’єкт у користування на
умовах оренди, зобов’язаний доводити до відома населення умови

водокористування, зобов’язаний передбачити місця для безоплатного
забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання,
плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо). Якщо
водокористувачем (орендарем) не встановлено таких умов, загальне
водокористування визнається дозволеним без обмежень, а заборона
загального водокористування водними об’єктами, наданими в користування
на умовах оренди є підставою для розірвання договору оренди.
Відповідно до статті 122 Земельного кодексу України повноваження
щодо надання водних об’єктів у користування на умовах оренди у межах
населених пунктів належать сільським, селищним та міським радам, а за
межами населених пунктів – Ради міністрів Автономної Республіки Крим та
обласним держаним адміністраціям. Так, відповідно до розпорядження
голови облдержадміністрації від 15.04.2015 року № 179, повноваження на
підписання договорів оренди водних об’єктів покладеного на першого
заступника голови облдержадміністрації
відповідно до розподілу
функціональних повноважень.
Для розгляду клопотань про передачу в оренду водних об’єктів
звертатися за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева,45

