
 

 

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  
 

 

 
 

 

від ___  жовтня 2019 р. № _______ 

 

 
Щодо проекту Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення безперешкодного доступу 

громадян до узбережжя водних об'єктів для 

загального водокористування  

(реєстр. № 0869, друге читання) 

 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування розглянув 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів 

для загального водокористування (реєстр. № 0869 від 29.08.2019 р.), внесений 

народними депутатами України VIII скликання Левченком Ю.В.,  

Осуховським О.І., Іллєнком А.Ю., Бубликом Ю.В., Марченком О.О. та 

Головком М.Й., і відмічає. 

Законопроект спрямовано на забезпечення безперешкодного та 

безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального 

водокористування. 

У законопроекті передбачається внесення змін до Водного кодексу 

України, Земельного кодексу України, Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

«Про місцеві державні адміністрації». Забороняється обмеження права 

загального водокористування у зв’язку з наданням прибережних захисних смуг 

(пляжних зон) в користування юридичним або фізичним особам; розширюється 

положення Водного та Земельного кодексів щодо забезпечення 

безперешкодного і безоплатного доступу до узбережжя річок, водойм та 

островів для загального водокористування; вводиться положення про те, що 

перешкоджання такому доступу є підставою для припинення права 

користування землями прибережних захисних смуг.  

Верховна Рада України 04 лютого 2015 року прийняла зазначений 

законопроект за основу. 

 



 2 

До проекту Закону внесено 54 пропозиції народних депутатів України, які 

наведені у порівняльній таблиці до проекту Закону (додається).  

Із них пропонується: 33 врахувати; 13 врахувати редакційно; 2 врахувати 

частково; 6 відхилити.  

 

 

За результатами розгляду Комітет в и р і ш и в: 
 

1. Врахувати пропозиції №№ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 47, 50, 51. 
 

2. Врахувати редакційно пропозиції №№ 6, 7, 13, 16, 19, 20, 21, 43, 44, 48, 

49, 52, 53. 
 

3. Врахувати частково пропозиції №№ 14, 34. 
 

4. Відхилити пропозиції №№ 8, 15, 17, 39, 40, 54. 
 

5. Доручити народному депутату України Бондаренку О.В.,  

при необхідності, вносити техніко-юридичні правки. 
 

6. Внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для 

загального водокористування (реєстр. № 0869) для прийняття його у другому 

читанні та в цілому як Закон. 
 

7. Доповідачем при розгляді проекту Закону від Комітету визначити 

народного депутата України, голову підкомітету з питань охорони і 

раціонального використання надр, водних ресурсів Андрійовича Зіновія 

Мирославовича. 

 

 

Голова Комітету                                                               О. БОНДАРЕНКО 
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