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Про звернення Дніпровської обласної громадської організації 
«Дніпровська природна інспекція» та Виконавчого комітету 
Кременчуцької міської ради Полтавської області 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування 
розглянув звернення Дніпровської обласної громадської організації 
«Дніпровська природна інспекція» та Виконавчого комітету Кременчуцької 
міської ради Полтавської області щодо необхідності правового врегулювання 
питання охорони та використання водних ресурсів.

За інформацією, викладеною у зверненні Дніпровської обласної 
громадської організації «Дніпровська природна інспекція», при проведенні 
заходів щодо збереження водних об’єктів та земель водного фонду, виявлено 
невідповідність та неврегульованість законодавства в частині догляду та 
використання зон санітарної охорони водних об’єктів підпорядкованих 
Держводагентству. Постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р. 
затверджено правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів, 
відповідно до якого у межах першого поясу зони санітарної охорони 
забороняється перебування сторонніх осіб, вилов риби, купання тощо. Разом 
з тим, у 2019 році на території управлінь каналів Держводагентства сталися 
неодноразові випадки викрадення майна та несанкціоновані руйнування дамб 
каналів, в результаті чого державі нанесено значних збитків.

Дніпровською обласною громадською організацією «Дніпровська 
природна інспекція», з метою забезпечення охорони вод та підвищення 
відповідальності за порушення режиму зон санітарної охорони водних 
об’єктів, пропонується внести зміни до статей 59, 61 та 255 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення.

Крім того, за інформацією громадської організації, існує необхідність 
внесення змін до ст. 42 Водного кодексу України в частині визнання також 
первинними водокористувачами підприємства, установи, організації, що 
мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води та 



отримують воду з водних об’єктів первинних водокористувачів на підставі 
договору на водокористування, а також щодо встановлення вимоги, що збір 
за використання води із каналів, водосховищ державних підприємств, 
водогонів (водопроводів) міжбасейнового та внутрішньобасейнового 
перерозподілу водних ресурсів здійснюється на підставі дозволу на 
спецводокористування та договору. Це дасть можливість забезпечити 
надходження до бюджету водогосподарських організацій до 40 млн грн у рік, 
за рахунок яких управління каналів Держводагентства матимуть змогу 
модернізувати насосні станції, замінити більшу частину старого обладнання, 
здійснювати постійну прокачку води для поліпшення її якості, сплачувати 
земельний податок, тощо.

Комітет зазначає, що відповідно до інформації, отриманої від 
Держекоінспекції, запропоновані Дніпровською обласною громадською 
організацією «Дніпровська природна інспекція» зміни до статей 59 та 61 
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення 
адмінвідповідальності за порушення режиму зон санітарної охорони водних 
об’єктів та за порушення встановлених режимів роботи водосховищ та 
водогосподарських структур відповідно, вже врегульовані чинним 
законодавством. Щодо запропонованих змін до статті 255 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення в частині наділення повноважень 
громадських інспекторів з охорони довкілля складати протоколи за статтями 
59 та 61 Кодексу, Держекоінспекція вважає це недоцільним з огляду на те, що 
відповідно до статті 2 Закону України «Про засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності», заходи контролю 
здійснюються органами державного нагляду.

Разом з тим, Держекоінспекцією надано пропозиції щодо внесення змін 
до статей 59 та 61 Кодексу України про адміністративні правопорушення в 
частині збільшення розмірів штрафних санкцій.

Держводагентство проінформувало, що в цілому підтримує 
запропоновані громадською організацією зміни до законодавства, та у свою 
чергу надало пропозиції щодо змін до статті 42 Водного кодексу України в 
частині визначення, що підприємства, установи та організації, що належать до 
сфери діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері розвитку водного господарства, в галузі 
управління контролю за використанням і охороною вод та відтворенням 
водних ресурсів, не є первинними водокористувачами при переміщенні 
об’ємів води системами відкритого та закритого типу під час перерозподілу 
(перекидання) водних ресурсів. Зміни також стосуються того, що забір та 
використання води із таких водогосподарських систем має здійснюватися на 
договірних засадах та за наявності дозволу на спеціальне водокористування.

Мінекоенерго проінформувало про підтримку запропонованих змін до 
Кодексу України про адміністративні правопорушення та змін до статті 42 
Водного кодексу України з урахуванням наданих Держекоінспекцією та 
Держводагентством зауважень і пропозицій. 



За інформацією, викладеною у зверненні Виконавчого комітету 
Кременчуцької міської ради Полтавської області, відбувається погіршення 
якості води у джерелі водопостачання м. Кременчука – Кременчуцькому 
водосховищі у зв’язку зі значним зниженням розчиненого кисню у воді. 
Відсутність достатнього процесу перемішування води на Кам’янському 
водосховищі шляхом додаткового пропуску води через греблю 
Кременчуцької ГЕС призводить до процесу стагнації водних мас і виникнення 
стратифікації, при яких спостерігалася масова загибель водних живих 
ресурсів. Наявні водоочисні споруди, технології очистки та знезараження 
питної води не спроможні очистити її до рівня показників безпеки. Крім того, 
сучасні каналізаційні очисні споруди не в змозі очистити стічні води від 
фосфатів, які потрапляють у поверхневі водні об’єкти.

Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області 
надано ряд пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині 
заборони виробництва на території України синтетичних мийних засобів на 
основі фосфатів і поверхнево-активних речовин та щодо перегляду і заборони 
найбільш небезпечних засобів захисту рослин, які використовуються у 
сільському господарстві та потрапляють з поверхневим стоком до відкритих 
водойм. Пропозиції також стосуються забезпечення за рахунок коштів 
державного бюджету першочергового та належного фінансування та 
контролю за виконанням заходів Загальнодержавної цільової програми 
розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки 
Дніпро на період до 2021 року, продовження терміну її дії та інші. 

Комітет підтримує необхідність посилення відповідальності та 
збільшення штрафних санкцій за порушення вимог водоохоронного 
законодавства, правового врегулювання питань охорони та використання 
водних ресурсів, а також забезпечення належного фінансування та контролю 
за виконанням заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку 
водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на 
період до 2021 року, продовження терміну її дії.

За результатами обговорення, Комітет  в и р і ш и в:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Визнати необхідність законодавчого врегулювання проблеми 
експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного 
призначення та прийняття першочергових заходів по запобіганню погіршення 
стану водних ресурсів.

3. Доручити підкомітету з питань охорони і раціонального 
використання надр, водних ресурсів опрацювати надану інформацію з метою 
можливого законодавчого врегулювання комплексу порушених у зверненнях 
Дніпровської обласної громадської організації «Дніпровська природна 



інспекція» та Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської 
області питань та внесення відповідних законопроектів на розгляд Верховної 
Ради України. 

4. Рішення направити Дніпровській обласній громадській організації 
«Дніпровська природна інспекція» та Виконавчому комітету Кременчуцької 
міської ради Полтавської області.
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