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§ 1. Води як об’єкт правової охорони, використання й відтворення

  

  

Одним з видів природних об’єктів є води. Вода входить до складу всіх елементів
біосфери, вона присутня не лише у водних об’єктах (водоймах, річках тощо), а й у повітрі,
ґрунті, живих істотах і є найважливішим екологічним чинником у житті наземних
організмів, основною частиною протоплазми клітин, тканин, рослинних і тваринних соків.
Води становлять середовище перебування представників рослинного і тваринного світу.
З давніх-давен наявність водних ресурсів була вирішальним фактором при визначенні
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місць розселення людей.

  

Загальновідомо, що води виконують екологічну, економічну й культурно-оздоровчу
функції. Екологічна виражається в забезпеченні природних умов життя на землі;
економічна — в тому, що вони є досить важливим енергетичним і транспортним
ресурсом, невід’ємною частиною промислового й сільськогосподарського виробництва;
культурно-оздоровча виявляється у використанні їх для відпочинку, водного транспорту,
туризму, спортивно-любительського рибальства, санітарно-курортного лікування,
організації заказників і заповідників.

  

Необхідність правового регулювання охорони, використання й відтворення вод
викликана низкою чинників:

  

1)  установленим екологічним станом природного об’єкта. Так, розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року схвалено Концепцію національної
екологічної політики України на період до 2020 року. Серед проблем, на розв’язання
яких спрямовано цей правовий документ, можна назвати:

  

а) втрату значною частиною водних об’ єктів своєї природної чистоти й порушення їх
здатності до самоочищення;

  

б) перевищення обсягу природного стоку вод у результаті забруднення водних об’єктів
сполуками важких металів, азотом, сульфатами, нафтопродуктами й фенолами;

  

в) скидання в річки в низці областей забруднених вод;

  

2)  зростаючими масштабами споживання: витрати свіжої води на одиницю випущеної
продукції в Україні перевищують аналогічні показники порівняно з Францією — у 2,5
разу, Німеччиною й Великобританією — у 4,3 разу;
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3)  урахуванням таких якостей цього природного об’єкта, як обмеженість і вразливість.

  

Правова охорона й використання вод в Україні забезпечується Конституцією України
(1996 р.), Водним кодексом України (1995 р.) (далі ВК України), Законами України «Про
охорону навколишнього природного середовища» (1991 р.), «Про питну воду та питне
водопостачання» (2002 р.), «Про загальнодержавну програму розвитку водного
господарства» (2002 р.) тощо, розпорядженнями й указами Президента України,
постановами Кабінету Міністрів України та ін.

  

Завданням водного законодавства є регламентація правових відносин з метою
забезпечення збереження й науково обґрунтованого, раціонального використання вод
для потреб населення й галузей економіки, відтворення водних ресурсів, охорона вод
від забруднення, засмічення й вичерпання, запобігання шкідливим їх діям і ліквідація
наслідків, поліпшення стану водних об’єктів, а також охорона прав підприємств, установ,
організацій і громадян на водокористування.

  

Усі води — поверхневі, підземні, морські — входять до складу природних ланок водного
круговороту.

  

На території України всі водні об’ єкти становлять її водний фонд, до якого належать:

  

а) поверхневі води,

  

б) підземні води і джерела,

  

в) внутрішні морські води,

  

г) територіальне море.
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ВК України закріплює особливе правове становище цих природних об’ єктів на території
держави як національне надбання всього народу.

  

Це їх особливе правове становище спирається на поєднання специфічних
характеристик вод як

  

а) частини навколишнього природного середовища, екосистеми,

  

б) природного об’єкта,

  

в) об’єкта права власності (причому ВК України закріплює, що вони становлять виключну
власність народу України і можуть надаватися лише в користування) і

  

г) об’єкта нерухомості, на чому наголошують відповідні положення Цивільного кодексу
України.

  

 

  

 

  

  

 

  

 § 2. Правове регулювання у сфері охорони вод
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Під правовою охороною вод прийнято вважати закріплену в законодавстві систему
державних та громадських заходів, спрямовану на запобігання забрудненню,
засміченню, вичерпанню вод, та організацію раціонального використання водних
ресурсів для задоволення потреб народного господарства і забезпечення матеріальних,
екологічних і культурно-оздоровчих інтересів населення, а також на ліквідацію
негативних явищ і поліпшення стану вод.

  

Перелік основних водоохоронних заходів міститься у ВК України (розділ IV), який
визначає усі основні заходи, що виправдали себе на практиці. Деякі охоронні заходи є і в
інших правових приписах ВК України. До основних водоохоронних заходів віднесені:
утворення водоохоронних зон (ст. 87 ВК України), прибережних захисних смуг, зон
санітарної охорони, смуг відведення, берегових смуг водних шляхів тощо (так,
водоохоронні зони утворюються для найбільш сприятливого режиму водних об’єктів, а
також зменшення коливань стоку вздовж рік, морів, навколо озер, водосховищ та інших
водойм); обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах навколо
водойом та на островах. На охорону водних ресурсів спрямовані і деякі заборонні
приписи — заборона введення в дію підприємств, споруд та інших об’єктів, що можуть
впливати на стан води; заборона скидання у водні об’єкти відходів і сміття; заборона
підприємствам і громадянам забруднювати, засмічувати поверхні водозаборів,
льодового покриву водойм, а також морів, їх заток, лиманів виробничими, побутовими та
іншими відходами, сміттям, нафтовими, хімічними та іншими забруднюючими речовинами
та ін.

  

Слід зазначити, що ВК України передбачає чимало заходів запобіжного характеру. Це,
зокрема, охорона підземних вод, водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних;
запобігання забрудненню вод добривами і хімічними засобами захисту рослин; розробка
умов розміщення, проектування, будівництва, реконструкції підприємств, споруд та
інших об’ єктів, що можуть впливати на стан вод та на стан рибогосподарських водних
об’єктів; охорона внутрішніх морських вод та територіального моря. Так, охорона
внутрішніх морських вод і територіального моря встановлена ст. 102 ВК України, а
також Правилами охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від
забруднення та засмічення, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від
29 лютого 1996 року № 2691. Ці Правила встановлюють вимоги щодо запобігання
забрудненню та засміченню внутрішніх морських вод і територіального моря України
підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами України, а
також іноземними юридичними і фізичними особами та особами без громадянства,
українськими та іноземними судами, які перебувають у цих водах.

  

 6 / 20



Розділ Х. Правова охорона, використання й відтворення вод 

У законодавстві також встановлено комплекс заходів, спрямованих на запобігання
шкідливим діям вод та аваріям на водних об’ єктах і ліквідацію їх наслідків; залуження та
створення лісонасаджень на прибережних захисних смугах, схилах; будівництво
протиерозійних гідротехнічних споруд, земляних валів, водоскидів, захисних дамб;
спорудження дренажу тощо.

  

У Водному кодексі України передбачені невідкладні заходи по запобіганню стихійним
лихам, спричиненим шкідливою дією вод, і аваріям на водних об’єктах та ліквідації їх
наслідків. Зокрема, в разі загрози стихійного лиха, пов’ язаного зі шкідливою дією вод,
місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування разом з
підприємствами і організаціями зобов’язані вжити невідкладних заходів до запобігання
цьому лиху, а в разі його настання — до негайної ліквідації його наслідків. У разі аварії на
водних об’єктах, пов’язаних із забрудненням вод, що може шкідливо вплинути на
здоров’я людей і стан водних екосистем, підприємство або організація, з вини яких
сталася аварія або які виявили її, зобов’язані негайно почати ліквідацію її наслідків і
повідомити державні органи охорони навколишнього природного середовища,
санітарного нагляду, водного господарства, геології та відповідну раду.

  

Державні органи водного господарства зобов’язані забезпечити безаварійне
функціонування водних об’єктів під час повеней і паводків, прогнозувати поширення
спричинених ними наслідків, а також спільно з відповідними радами народних депутатів
здійснювати заходи щодо забезпечення безперебійного водопостачання населення і
галузей економіки.

  

Особливої уваги заслуговують правові заходи, що забезпечують охорону вод від
забруднення, засмічення і вичерпання. Забрудненими визнаються водні об’ єкти, якщо
склад і властивості води змінилися в результаті впливу або виробничої діяльності чи
побутового використання населенням до такого ступеня, коли водні об’ єкти стають
частково або повністю непридатними для одного з видів водокористування. Джерела
забруднення можуть бути різними. Це і неочищені стічні води, і неправильне захоронення
радіоактивних відходів, і скиди з суден нафти. Факт забруднення вод встановлюється
або інспекторами Державної екологічної інспекції Мінприроди України, або посадовими
особами спеціально уповноважених органів інших міністерств та відомств відповідно до
їх компетенції.

  

Під засміченням розуміють привнесення у водні об’єкти сторонніх предметів і матеріалів,
що шкідливо впливають на стан вод. Це може бути деревина, кора, будівельне сміття,
металобрухт, інші виробничі або побутові відходи. У цьому разі якість вод змінюється
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поступово, але не до такого ступеня, що водні об’ єкти не можуть бути використані за
призначенням. Засмічення в першу чергу впливає на русло річок і перешкоджає
судноплавству.

  

Саме тому водним законодавством встановлено заборону на скид у водні об’єкти
виробничих, побутових, радіоактивних та інших видів відходів і сміття.

  

Вичерпання характеризується кількісним зменшенням природних запасів води у
водойомах і джерелах внаслідок неправомірних дій або ж природних стихійних явищ чи
значними якісними змінами в результаті хімічного, радіаційного забруднення до такого
ступеня, що вода не може бути використана для водокористування. У цьому випадку
вичерпання є вищою формою забруднення водоймищ. Для охорони вод від вичерпання
встановлюються водоохоронні зони, а також здійснюються лісомеліоративні,
протиерозійні, гідротехнічні та інші заходи відповідно до планів.

  

 

  

 

  

  

 

  

§ 3. Правове регулювання використання вод

  

  

Право водокористування являє собою право конкретного суб’єкта користуватися,
володіти, а в певних випадках і розпоряджатися наданим йому у визначеному порядку
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відповідним водним об’єктом у межах, передбачених водним законодавством. Отже,
кожен водокористувач повинен здійснювати свої права і обов’язки в межах,
встановлених правовими приписами. Держава як власник водних ресурсів зацікавлена в
раціональному використанні всіх водних об’єктів, розташованих на території України.
Правове регулювання водокористування обумовлено об’єктивними екологічними
факторами.

  

Право водокористування можна розглядати у вузькому і широкому розумінні. Воно може
виступати як суб’єктивне право, яке включає ряд правомочностей, і як правовий інститут,
що охоплює принципи водокористування та права і обов’язки водокористувачів. У
процесі фактичної реалізації суб’єктивного права виникає водне правовідношення.
Право водокористування посідає одне з центральних місць, враховуючи, що води
надаються державою тільки в користування (ст. 6 ВК України)1. Тому будь-яка
господарська та інша діяльність суб’єктів повинна здійснюватися в межах норм права,
встановлених державою.

  

Право водокористування має відповідні об’єкти, під якими розуміють сформовані
природою або створені штучно елементи довкілля, де зосереджуються води (ст. 1 ВК
України).

  

Об’єктом права виступає найчастіше відокремлена ділянка водного об’єкта, надана
конкретному водокористувачу в користування для певної мети. Його індивідуалізуючими
ознаками є місцерозташування і розміри водного об’ єкта. Особливістю водних об’ єктів є
те, що їх розміри не нормуються в правовому порядку. Розміри визначаються в кожному
конкретному випадку з урахуванням мети водокористування та інших факторів. До
об’єктів права водокористування не належать води, які знаходяться в атмосфері, ґрунті,
вода у живих тканинах, а також вода, відокремлена від природного середовища;
наприклад, вода, яка потрапила з водоймища до водопроводів, резервуарів та інших
ємностей, перетворюється на звичайну товарно-матеріальну цінність.

  

Конкретний перелік водних об’єктів наведено у ст. 3 ВК України, а саме: поверхневі води:
природні водойоми (озера); водотоки (річки, струмки); штучні водойоми (водосховища,
ставки) і канали; інші водні об’єкти; підземні води та джерела; внутрішні морські води та
територіальне море. При цьому такий водний об’єкт, як річки, у свою чергу,
підрозділяється на великі, середні і малі (ст. 79 ВК України).
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Залежно від правового режиму водні об’єкти поділяються на водні об’ єкти
загальнодержавного і місцевого значення (ст. 5 ВК України). До водних об’ єктів
загальнодержавного значення належать: внутрішні морські води та територіальне море;
підземні води, які є джерелами централізованого водопостачання; поверхневі води
(озера, водосховища, річки, канали), що розташовані і використовуються на території
більш як однієї області, а також їх притоки всіх порядків; водні об’єкти в межах територій
природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, а також віднесені до
категорії лікувальних. До водних об’єктів місцевого значення належать поверхневі води,
що розташовані і використовуються в межах однієї області і не віднесені до водних
об’єктів загальнодержавного значення; підземні води, які не можуть бути джерелом
централізованого водопостачання. Цей поділ зумовлює особливості правового
регулювання їх використання.

  

За своїми природними характеристиками водні об’єкти класифікуються на поверхневі і
підземні; на штучні і природні. З урахуванням державно-правового статусу водні об’єкти
поділяються на внутрішні та територіальні. Перші розташовані в межах державних
кордонів, другі — це прибережні морські води завширшки 12 морських миль від лінії
найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що належать Україні, або від
прямих вихідних ліній, що з’ єднують відповідні точки.

  

Суб’єктами права водокористування можуть бути підприємства, установи, організації і
громадяни України, а також іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства
(ст. 42 ВК України). Ці особи здатні мати і здійснювати права і нести юридичні обов’язки.
Класифікація суб’єктів права водокористування проводиться за різними ознаками,
включаючи і види права водокористування. Згідно зі ст. 42 ВК усі водокористувачі
поділяються на: первинних — тих, що мають власні водозабірні споруди і відповідне
обладнання для забору води, та вторинних — таких, що не мають власних водозабірних
споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають
стічні води в їх системи на умовах, що встановлюються між ними.

  

У сучасних умовах для права водокористування характерна платність. Умови платності
за використання водних об’єктів (їх частин) визначаються насамперед Водним кодексом
України та конкретизуються у відповідних нормативних актах.

  

Класифікація права водокористування за видами здійснюється на підставі різних ознак:
цільового призначення; суб’єктного складу; строків здійснення права; умов надання
водних об’ єктів у користування та ін. Головною класифікаційною ознакою поділу права
водокористування на види є їх цільове використання. Згідно з ВК України (розділ 3)
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розрізняють такі види користування водами: для задоволення питних і
господарсько-побутових, лікувальних, курортних, оздоровчих та інших потреб населення,
сільськогосподарських, промислових, гідроенергетичних, транспортних,
рибогосподарських, скидання зворотних вод та інших державних і громадських потреб.

  

В основу цільового використання вод покладено принцип раціонального, економного
водокористування з урахуванням екологічних вимог.

  

Пріоритетним з них є користування водними об’єктами для питних і побутових потреб
населення та для інших господарсько-побутових потреб. Якість води повинна відповідати
встановленим державним стандартам, нормативам екологічної безпеки
водокористування та санітарним нормам (глава 8 ВК України). Це водокористування
здійснюється в порядку централізованого і нецентралізованого водопостачання. У
першому випадку підприємства, установи та організації, у віданні яких перебувають
водопроводи, здійснюють забір води безпосередньо з водних об’єктів для виготовлення
води питної якості, подачі її споживачам тільки в порядку спеціального
водокористування. У другому — і громадяни, і організації мають право забирати воду
безпосередньо з підземних або поверхневих водних джерел у порядку загального або
спеціального водокористування.

  

Особливе місце належить підземним водам питної якості. Ці води використовуються
насамперед для задоволення потреб питного і побутового водопостачання, а також
харчової промисловості та тваринництва (ст. 61 ВК України). Використання їх в інших
цілях, як правило, не допускається.

  

Самостійним видом є використання водних об’єктів, які віднесені у встановленому
порядку до категорії лікувальних і включені до спеціального переліку1. Дані водні
об’єкти використовуються виключно в оздоровчих і лікувальних цілях. У них заборонено
скидати зворотні води, і на ці водні об’єкти встановлено особливий охоронний порядок.

  

Користування водними об’єктами для відпочинку і спорту здійснюється у порядку як
загального, так і спеціального водокористування. Води для цих цілей використовуються
в місцях, визначених відповідними радами у порядку, встановленому законодавством. За
наявності підстав це право водокористування може бути заборонено або обмежено (ст.
45 ВК України).
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Користування водними об’єктами для потреб сільського і лісового господарства
здійснюється в порядку загального і спеціального водокористування (ст. 65 ВК України).
Зрошення сільськогосподарських земель стічними водами може бути дозволено
державними органами охорони навколишнього природного середовища за погодженням
з органами санітарного і ветеринарного нагляду. Метою цього водокористування є
забезпечення водою аграрних та інших організацій, громадян, які займаються
сільськогосподарським виробництвом. При цьому зрошення сільськогосподарських угідь,
скидання дренажних вод у водні об’ єкти здійснюється в порядку спеціального
водокористування на підставі відповідних дозволів. Водокористувачі зобов’язані вживати
заходів щодо попередження підтоплення, заболочення та забруднення земель.
Аналогічний порядок поширюється і на лісогосподарське водокористування.

  

Одним з цільових видів є спеціальне водокористування для потреб промисловості і
гідроенергетики. Водокористувачі зобов’язані додержуватися встановлених умов цього
водокористування, екологічних вимог, а також вживати заходів до скорочення витрат
води, до припинення скидання стічних вод шляхом вдосконалення технологій
виробництва і схем водопостачання (застосування безводних технологічних процесів,
повітряного охолодження, зворотного водопостачання та ін.).

  

Специфічним видом є користування водними об’єктами для потреб водного транспорту,
яке здійснюється на судноплавних водних об’ єктах, внутрішніх (морських),
територіальних водах, що є водними шляхами загального користування, за винятком
випадків, коли є повна або часткова заборона. Порядок віднесення внутрішніх водних
шляхів до категорії судноплавних затверджується Кабінетом Міністрів України (ст. 67 ВК
України)[1]. Користування водними об’єктами для плавання на маломірних суднах (веслових, моторних човнах) дозволяється з
дотриманням правил, що встановлюються відповідними радами за погодженням з державною інспекцією Регістру і безпеки
судноплавства.

  

До своєрідного виду належить використання водних об’єктів для потреб рибного та мисливського господарства, що має певні
особливості. Так, на водних об’єктах, які використовуються для ведення рибного господарства, права водокористувачів можуть бути
обмежені в інтересах водного промислу, якщо цей водний об’єкт має значення для відтворення запасів риби та в інших випадках.
Окрім того, Кабінетом Міністрів України затверджено спеціальний Перелік промислових ділянок рибогосподарських водних об’єктів
або їх частин[2]. Водокористувачі зобов’язані також вживати заходів, які забезпечують поліпшення екологічного стану об’єктів та умов відтворення рибних запасів.

  

Проведення гідромеліоративних робіт там, де є хутрові звірі, а також промисловий вилов риби в тих місцях, де розводять бобрів та хохуль, здійснюється за погодженням з державними органами

мисливського і рибного господарства.
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Інші питання користування водами для потреб рибного та мисливського господарства регулюються Законом України від 13 грудня 2001 року «Про тваринний світ» та іншими нормативними актами.

  

Залежно від технічних умов водокористування поділяється на загальне і спеціальне. У порядку загального водокористування громадяни, наприклад, мають право користуватися водними об’єктами

(купатися, плавати на човнах, здійснювати забір води без застосування споруд або технічних пристроїв та інше) безкоштовно, без дозволів та без закріплення водних об’єктів за конкретними особами.

Юридичні особи в певних випадках також використовують водні об’єкти в порядку загального водокористування. У випадках, передбачених законодавством, загальне водокористування може бути

обмежене (ст. 47 ВК України) і органи місцевого самоврядування зобов’язані сповістити населення про встановлені ними правила.

  

Законодавством передбачається спеціальне водокористування — забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скид забруднюючих речовин у

водні об’ єкти, включаючи забір води та скид забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів. Суб’єктами цього водокористування є як фізичні, так і юридичні особи. Це

водокористування здійснюється на підставі дозволів, які видаються державними органами охорони навколишнього природного середовища (для загальнодержавних об’єктів) або відповідними радами

(для об’єктів місцевого значення, після попереднього узгодження). Спеціальне водокористування є платним.

  

Разом із тим водне законодавство передбачає окремі різновиди використання, які не належать до спеціального: пропуск води через гідровузли (крім гідроенергетичних), подача (перекачка) води

водокористувачам у маловодні регіони; використання підземних вод для вилучення корисних компонентів; проведення бурових, геологорозвідувальних робіт, якщо вони виконуються без забору води

та скидання стічних вод, та інше (ч. 3 ст. 48 ВК України).

  

За строками здійснення право користування водами поділяється на безстрокове та строкове. При безстроковому (постійному) строк користування водами не встановлюється. При строковому

встановлюється строк, а саме: короткостроковий (до 3 років) і довгостроковий (від 3 до 25 років). Законодавством за необхідності передбачається подовження строку водокористування на період

відповідного строку короткострокового або довгострокового користування.

  

Використання водних об’єктів можливе і на умовах оренди (ст. 51 ВК України). Передача орендарем права на оренду водного об’ єкта або його частини іншим суб’єктам ведення господарства

забороняється. Право водокористування на умовах оренди оформлюється договором. Водокористувачі (орендарі) можуть дозволити іншим водокористувачам здійснювати спеціальне

водокористування в порядку, встановленому для цього водокористування.

  

Первинне та вторинне водокористування є також видами права водокористування. Первинне водокористування здійснюється водокористувачами, які мають власні водозабірні споруди і відповідне

обладнання для забору води. Вторинне ж водокористування здійснюється водокористувачами, які не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних

водокористувачів та скидають води в їх системи на умовах, що встановлюються між ними.

  

Серед видів користування водами слід виокремити платні та безплатні. Безплатними видами є загальне водокористування (ст. 47 ВК України), користування водними об’єктами для потреб повітряного

транспорту (ст. 53 ВК України). Платним є передусім спеціальне водокористування. Слід зазначити, що здійснюється вказаний вид збору з метою стимулювання забезпечення раціонального
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використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і включає збір за використання води водних об’єктів та за скидання забруднюючих речовин.

  

Право водокористування виникає за наявності певних юридичних фактів (дій, подій), які здійснюються суб’єктами даного права або відповідними органами в межах своєї компетенції або виникають

через природні умови. Підставою для виникнення права загального водокористування є правомірні дії суб’єкта, передбачені водним законодавством. Це право реалізується як на об’єктах загального

користування, так і на водних об’єктах, наданих у відокремлене користування. Як зазначено в ст. 47 ВК України, на водних об’єктах, наданих в оренду, загальне водокористування допускається на

умовах, які встановлені водокористувачем за погодженням з органом, що надав водний об’єкт в оренду, а за необхідності водокористування може бути заборонено. В обов’язки первинного

водокористувача, який користується водним об’єктом на умовах оренди, входить повідомлення населення про умови або про заборону загального водокористування на даному водному об’єкті. Якщо

ж такі умови первинним водокористувачем або відповідною радою не встановлені, то загальне водокористування визнається дозволеним без обмежень. Можливе обмеження права загального

водокористування з подання державних органів охорони навколишнього природного середовища, санітарного нагляду, охорони тваринного світу тощо. Органи місцевого самоврядування з метою

охорони життя та здоров’я громадян, охорони природи та з інших підстав можуть встановлювати місця, де забороняється купання, плавання на човнах, водопій тварин, а також інші умови загального

водокористування на водних об’єктах, які розташовані на території цих рад.

  

Підставою виникнення права спеціального водокористування є дозвіл, який видається відповідними державними органами. Зокрема, при використанні води водних об’єктів загальнодержавного

значення дозвіл видається державними органами охорони навколишнього природного середовища. У разі використання води водних об’ єктів місцевого значення дозвіл видається Верховною Радою

Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими радами за погодженням з державними органами охорони навколишнього природного середовища.

  

Видача дозволів на спеціальне водокористування пов’язується з обов’язковим їх погодженням з компетентними державними органами залежно від виду водних об’єктів. Наприклад, видача дозволів на

спеціальне водокористування здійснюється на підставі клопотання (заяви) водокористувача з обґрунтуванням потреби у воді, погодженого з державними органами водного господарства, — при

використанні поверхневих вод; державними органами геології — у разі використання підземних вод; державними органами охорони здоров’ я — при використанні водних об’єктів, віднесених до

категорії лікувальних. Порядок погодження і видачі дозволів на спеціальне водокористування затверджується Кабінетом Міністрів України1. Виданий дозвіл на спеціальне водокористування

розглядається як офіційний документ, що дає право підприємствам, установам, організаціям та громадянам на користування конкретними водними об’єктами в межах встановлених лімітів. Рішення про

погодження клопотання (заяви) про видачу дозволу на спеціальне водокористування, а також про видачу цього дозволу повинно бути прийнято відповідним державним органом у місячний термін.

  

При видачі дозволів встановлюються строки водокористування в порядку, передбаченому ст. 50 ВК України.

  

Існують деякі особливості виникнення права водокористування на умовах оренди (ст. 51 ВК України). Водні об’єкти (їх частини) місцевого значення та ставки, які розташовані в басейнах рік

загальнодержавного значення, можуть надаватися водокористувачам на умовах оренди тільки в таких випадках: для риборозведення; для виробництва сільськогосподарської і промислової продукції;

у лікувальних та оздоровчих цілях. Слід зазначити, що водні об’ єкти загальнодержавного значення також можуть надаватися в оренду.

  

Орендодавцями в таких правовідносинах є: при наданні водних об’єктів місцевого значення — Верховна Рада Республіки Крим і обласні ради; водних об’ єктів загальнодержавного значення — Кабінет

Міністрів України та місцеві державні адміністрації. Орендарями зазначених правовідносин виступають підприємства, установи, організації і громадяни України та іноземні юридичні і фізичні особи.

Підставою виникнення права водокористування на умовах оренди є договір між орендодавцем і орендарем, погоджений з відповідними державними органами охорони навколишнього природного

середовища і органами водного господарства.
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Передача орендарем права на оренду водного об’ єкта (його частини) іншим суб’єктам ведення господарства забороняється (ч. 2 ст. 51 ВК України).

  

Первинне водокористування (тобто користування суб’єктами, які мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води), якщо воно є спеціальним, також здійснюється на підставі

дозволу, виданого відповідним компетентним органом. Вторинне водокористування здійснюється на умовах, встановлених угодою між вторинним і первинним водокористувачами.

  

Скид вторинним водокористувачем вод у водні об’єкти здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування.

  

Оскільки право водокористування розглядається і як правовий інститут, водокористувачі володіють певними правами і обов’язками. Перелік прав і обов’язків закріплено як у Водному кодексі України,

так і в інших нормативних актах.

  

Розрізняють загальні права та обов’язки, які поширюються на усіх або на велику групу водокористувачів, та особливі, які стосуються тільки суб’єктів, котрі здійснюють конкретний вид

водокористування. Загальні права та обов’язки містяться переважно в кодексах, а специфічні, особливі права та обов’язки (у першу чергу обов’язки) зосереджені і в кодексах, і в підзаконних

нормативних актах — інструкціях, правилах, положеннях. І оскільки нині широко використовується договірна форма водокористування, то права і обов’язки можуть бути передбачені і в договорах на

водокористування.

  

Права та обов’язки водокористувачів різноманітні. Основним правом водокористування є право користування водними об’ єктами за цільовим призначенням (це право є одночасно і обов’язком

водокористувачів). Згідно з Водним кодексом України (ст. 43) встановлені такі права водокористувачів: здійснювати загальне, спеціальне водокористування; користуватися водними об’єктами на

умовах оренди; вимагати від власника водного об’єкта або водопровідної системи підтримання належної якості води за умовами водокористування; споруджувати гідротехнічні та інші

водогосподарські об’єкти, здійснювати їх реконструкцію і ремонт; передавати в користування воду іншим водокористувачам на визначених умовах; здійснювати й інші функції щодо водокористування

в порядку, встановленому законодавством. Це приблизний перелік прав водокористувачів.

  

Водокористувачі мають право на відшкодування завданих їм збитків, за винятком випадків, передбачених законодавством (ст. 57 ВК України). Вони також мають право вимагати усунення перешкод

при здійсненні водокористування.

  

Права водокористувачів у передбачених законодавством випадках можуть бути обмежені. Так, у разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій та в інших випадках права водокористувачів

можуть бути обмежені або змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров’я людей та в інших державних інтересах. Обмеження може виникнути під час аварій або за умови, що

призвели чи призведуть до забруднення вод, або в інших випадках (ст. 45 ВК України).

  

 15 / 20



Розділ Х. Правова охорона, використання й відтворення вод 

Права водокористувачів охороняються законом. Так, у ст. 43 ВК України зазначено, що порушені права водокористувачів підлягають поновленню в порядку, встановленому законодавством.

  

Водним кодексом України встановлені загальні для всіх водокористувачів обов’ язки, тому що разом з наданими водокористувачам правами їм необхідно виконувати і певні обов’язки. Так, ст. 44 ВК

України закріплює перелік обов’язків водокористувачів: економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відновлення і поліпшення якості вод; використовувати води (водні об’єкти) відповідно до

цілей і умов їх надання; дотримуватися встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів скиду

забруднюючих речовин, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території; використовувати ефективні сучасні технічні засоби і технології для утримання своєї території в

належному стані, а також здійснювати заходи щодо запобігання забрудненню водних об’єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що виводяться з неї; не допускати порушення прав, наданих іншим

водокористувачам, а також заподіяння шкоди господарським об’єктам та об’єктам навколишнього природного середовища; утримувати в належному стані зони санітарної охорони джерел питного та

господарсько-побутового водопостачання, прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги водних шляхів, очисні та інші водогосподарські споруди і технічні пристрої тощо. Законодавством

передбачаються також й інші обов’язки водокористувачів.

  

Залежно від виду водокористування водокористувачі володіють також особливими правами та обов’язками. Так, при здійсненні водокористування для потреб сільського господарства водокористувачі

зобов’язуються здійснювати заходи з попередження підтоплення, заболочення, забруднення земель сільськогосподарського призначення.

  

Вода, яка використовується для цих цілей, повинна відповідати встановленим нормативам. Зрошення даної категорії земель здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування, який

видається власнику зрошуваних угідь у встановленому порядку.

  

Усі водокористувачі повинні здійснювати свої права згідно з правовими приписами і не виходити за їх межі; обов’язки повинні виконуватися належним чином.

  

Право водокористування може бути припинено повністю або частково у випадках, передбачених чинним законодавством. Підстави припинення права водокористування можна поділити на безумовні і

умовні. До безумовних належать ті юридичні факти, з якими закон пов’язує обов’язкове припинення права водокористування (ст. 55 ВК України). При умовних підставах припинення права

водокористування передбачається можливість припинення права водокористування залежно від обставин, які потребують з’ясування. Так, здійснення права водокористування підприємствами,

організаціями, установами і громадянами не за цільовим призначенням належить до умовних підстав припинення права водокористування.

  

Слід наголосити, що водне законодавство не передбачає підстав припинення права водокористування окремо для громадян і для підприємств, організацій і установ. Серед підстав припинення права

водокористування слід розрізняти правомірні і протиправні юридичні факти. До правомірних належать: закінчення строку водокористування; якщо відпала потреба у водокористуванні; ліквідація

підприємств, установ чи організацій. До протиправних належать: порушення умов спеціального водокористування і охорони вод; систематичне невнесення збору в строки, визначені законодавством,

за користування водними об’єктами тощо.

  

Водним законодавством встановлені спеціальні підстави припинення права користування водами. До цього переліку підстав належать: закінчення строку спеціального водокористування; якщо відпала

потреба в спеціальному водокористуванні; ліквідація підприємств, установ чи організацій; передача водогосподарських споруд іншим водокористувачам; визнання водного об’єкта таким, що має

особливе державне значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність; порушення умов спеціального водокористування та охорони вод; виникнення необхідності першочергового задоволення
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питних і господарсько- побутових потреб населення; систематичного невнесення збору в строки, визначені законодавством.

  

Водним законодавством передбачена також заборона користування водними об’ єктами, яка є однією з форм припинення права водокористування. Заборона користування водним об’ єктом може бути

як по- вною, так і частковою. Так, встановлено, що користування водними об’ єктами, які мають особливе державне значення, наукову або культурну цінність, а також тими, що входять до складу

систем оборотного водопостачання теплових та атомних електростанцій, може бути частково чи повністю заборонено у встановленому порядку.

  

Існує специфічний порядок припинення права спеціального водокористування. Зокрема, припинення здійснюється: за клопотанням водокористувача, якщо відпала потреба у спеціальному

водокористуванні; за рішенням органу, що видав дозвіл на спеціальне водокористування; у разі закінчення строку спеціального водокористування або ліквідації підприємства, установи чи організації;

при передачі водогосподарських споруд іншим водокористувачам. За рішенням Кабінету Міністрів України, відповідних рад — при визнанні водного об’ єкта таким, що має особливе державне

значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність, а також у разі виникнення необхідності першочергового задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення. На вимогу органу, який

видав дозвіл на спеціальне водокористування: при порушенні правил спеціального водокористування та охорони вод; при систематичному невнесенні збору в строки, визначені законодавством. Однак

припинення права на спеціальне водокористування в усіх випадках здійснюється органом, що видав дозвіл на це водокористування. Припинення права водокористування тягне за собою і припинення

усіх прав і обов’ язків по використанню вод та їх охороні.

  

У процесі припинення права водокористування настають певні наслідки. Так, водокористувачам відшкодовуються збитки, завдані припиненням права або зміною умов водокористування, за винятком

випадків, коли припинення права або зміна його умов були здійснені з вини водокористувача або за його клопотанням. Порядок відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права

або зміною умов спеціального водокористування[3], встановлений Постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 року. Згідно з цим Порядком збитки відшкодовуються юридичними та фізичними особами, дії яких призвели до припинення права або погіршення умов

спеціального водокористування. До таких дій, зокрема, належать: по рушення ними правил спеціального водокористування та охорони вод, що спричиняє порушення прав, наданих іншим водокористувачам; порушення правил охорони і користування водами для потреб гідроенергетики, водного та

повітряного транспорту, що спричиняє порушення прав, наданих іншим водокористувачам; передача водогосподарських споруд іншим водокористувачам; визнання водного об’єкта таким, що має особливе державне значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність; дії, що спричинили погіршення

умов першочергового задоволення питних та господарсько-побутових потреб, та ін. Слід зазначити, що цей перелік не є вичерпним. Ці збитки не відшкодовуються у випадках, коли таке припинення (зміна умов) було здійснено з вини самого водокористувача чи за його клопотанням.

  

Визначення розміру збитків, завданих водокористувачам, чиї права на спеціальне водокористування були припинені, а також збитків, завданих водокористувачам внаслідок зміни умов спеціального водокористування, здійснюється згідно з Методикою розрахунку збитків, завданих водокористувачам

припиненням права або зміною умов спеціального водокористування.
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§ 4. Юридична відповідальність за порушення водного законодавства

  

  

За порушення водного законодавства застосовуються традиційні види відповідальності: майнова, адміністративна, дисциплінарна, кримінальна. У цьому параграфі буде проаналізована тільки майнова відповідальність, оскільки інші види відповідальності вивчаються у відповідних навчальних

дисциплінах.

  

Майнова відповідальність являє собою покладення на винну особу несприятливих для неї майнових наслідків за правопорушення в розмірах, визначених законодавством. Основною формою майнової відповідальності є відшкодування збитків (ст. 111 ВК України).

  

За загальним правилом збитки відшкодовуються в повному обсязі. Однак можливі випадки, коли розмір збитків може бути зменшено за наявності певних поважних обставин, що безпосередньо випливає із ст. 69 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». Збитки

відшкодовуються, якщо вони завдані здоров’ю людини, її майну, якості навколишнього природного середовища. Збитки, заподіяні здоров’ю людини, визначаються за правилами норм цивільного законодавства. Якщо ж збитки спричинені природним ресурсам, тоді застосовуються відповідно норми

екологічного законодавства (водного, лісового та ін.).

  

Слід зазначити, що при відшкодуванні збитків необхідно керуватися водним та іншим екологічним законодавством, а за необхідності, коли відсутні норми для підрахунку збитків у водному законодавстві, слід у субсидіарному порядку залучати норми цивільного законодавства. При цьому збитки,

завдані водним ресурсам, визначаються відповідно до розроблених методик та такс. В Україні розроблено Методику розрахунку відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону і раціональне використання водних ресурсів, яка затверджена Міністерством

екології і природних ресурсів України від 18 травня 1995 року1.

  

Названа методика передбачає настання відповідальності у випадках: самовільного скиду зворотних вод з підприємств, суден та інших об’єктів; перевищення затверджених нормативів і норм скидів забруднюючих речовин; перевищення затверджених нормативів і норм витрати зворотних вод; скидів

забруднюючих речовин, не вказаних у дозволах на спецводокористування або нормах; самовільних скидів зворотних вод або сировини з морських або річкових суден, плавзасобів, надводних або підводних споруд; надходження зворотних вод або забруднюючих речовин у поверхневі, підземні і морські

води внаслідок аварій на насосних станціях, колекторах і інших спорудах, витоку таких вод або речовин через порушення технології, техніки безпеки, скиду сировини внаслідок аварій на нафтопродуктових терміналах; вимушених санкціонованих аварійних скидах, які не передбачені проектом, але

здійснюються з метою попередження аварійних ситуацій; скидів шкідливих речовин, які призвели до забруднення підземних вод як безпосередньо, так і внаслідок забруднення поверхні землі і зони аерації ґрунтів.

  

Здійснення платежів за забруднення навколишнього природного середовища не звільняє від відшкодування збитків, заподіяних порушенням екологічного законодавства. Слід розрізняти відшкодування збитків як форму майнової відповідальності, від відшкодування платежів за забруднення водних

ресурсів. Збитки у всіх випадках відшкодовуються на користь потерпілої особи, а платежі за забруднення відшкодовуються в місцеві бюджети за викиди забруднюючих водні ресурси речовин як у межах встановлених нормативів, так і понад ці межі. У цьому разі платежі не можна розглядати як

різновид майнової відповідальності, оскільки цей захід встановлений державою як форма економічного впливу і при правопорушенні, і при відсутності його (при забрудненні в межах нормативів).

  

Факти скидів зворотних вод і забруднюючих речовин, а також погіршення якості води водного об’єкта встановлюються інспекторами екологічної інспекції Мінприроди України, посадовими особами спеціально уповноважених органів інших міністерств і відомств, яким надані права держінспекторів з

 18 / 20



Розділ Х. Правова охорона, використання й відтворення вод 

охорони навколишнього природного середовища, або громадськими інспекторами на підставі спеціальних досліджень, результатів лабораторного контролю або візуально, з оформленням актів і протоколів встановленої органами Мінприроди України форми. Позовні заяви про відшкодування збитків

мають право пред’ являти органи Мінприроди України, органи прокуратури, громадські організації, громадяни та ін.

  

Слід також зазначити, що постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 1995 року були затверджені такси для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних підприємствами, установами, організаціями і громадянами внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів

територіальних і внутрішніх вод України1. Розмір відшкодування збитків обчислюється посадовими особами органів Мінприроди України. У разі відмови від добровільного відшкодування збитків стягнення проводиться в судовому порядку за позовами відповідних державних органів.

  

Окрім того, при застосуванні заходів щодо майнової відповідальності слід враховувати приписи таких нормативних актів:

  

-   Постанови Кабінету Міністрів від 26 квітня 2003 року № 631 «Про затвердження Методики обчислення розміру збитків від забруднення нафтою». Ця Методика визначає вимоги до обчислення розміру збитків, завданих державі внаслідок забруднення навколишнього природного середовища, що

сталося у разі витоку або зливу нафти із суден, а також суб’єктам господарської діяльності, які зазнали збитків внаслідок витрат на попереджувальні заходи або заходи з відтворення природних ресурсів, які були фактично вжиті, чи внаслідок неодержаних через порушення господарської діяльності

доходів, відповідно до Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою 1992 року;

  

-    наказу Держкомітету України по водному господарству від 29 грудня 2001 року № 290 «Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення правил охорони водних ресурсів на землях водного фонду, пошкодження водогосподарських

споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації». Згідно з Методикою завдані збитки розраховуються органами Держводгоспу в тому випадку, якщо вони завдані суб’єктам господарювання, які використовують водні ресурси або виконують господарську діяльність на землях водного фонду (крім

земель водного фонду, зайнятих морями та островами на них), а також суб’єктам, розташованим за межами земель водного фонду та визначеним законодавством.

  

  

[1] Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 1996 року № 640 // ЗП України. - 1996. - № 13. - Ст. 364; Офіц. вісн. України. - 2002. - № 27. - Ст. 1259; Офіц. вісн. України. - 2003. - № 44. - Ст. 2310.
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Контрольні питання

  

    

    1. Дайте характеристику водам як об ’ єкта правової охорони та використання.   

    2. Назвіть заходи забезпечення правової охорони вод.  

    3. Охарактеризуйте поняття «право водокористування».  

    4. Назвіть види права водокористування.  

    5. Розкрийте сутність права орендного водокористування.  

    6. Визначте підстави і порядок виникнення права водокористування.   

    7. Охарактеризуйте права та обов’ язки водокористувачів.  

    8. Визначте підстави та порядок припинення права спеціального водокористування.   

    9. Охарактеризуйте види юридичної відповідальності за порушення водного законодавства.   
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