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ОРЕНДА ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ 

У статті 1 Водного кодексу України зазначається, що водним об’єктом є 
природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються 
води (море, лиман, річка, струмок, озеро, водосховище, ставок, канал, а також 
водоносний горизонт).  

Відповідно до статті 51 Водного кодексу України у користування на 
умовах оренди для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, ліку-
вальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-
дослідних робіт можуть надаватися водосховища (крім водосховищ компле-
ксного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми. Згідно із 
статтею 14 Закону України «Про аквакультуру» рибогосподарський водний 
об’єкт для цілей аквакультури надається у користування на умовах оренди 
юридичній або фізичній особі відповідно до Водного кодексу України. 

Не підлягають передачі у користування на умовах оренди для рибогос-
подарських потреб водні об’єкти, які: використовуються для питних потреб 
та розташовані в межах територій та об’єктів, що перебувають під охороною 
відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України».  

Водні об’єкти надаються у користування на земельних торгах у компле-
ксі із земельною ділянкою, органами, що здійснюють розпорядження земель-
ними ділянками під водою (водним простором).  

Плата за користування водним об’єктом на умовах оренди складається з 
орендної плати за використання земельної ділянки та орендної плати за нада-
ний в оренду водний об’єкт. Орендна плата встановлюється згідно ст. 288 По-
даткового Кодексу. Але сплата орендної плати за водний об’єкт не звільняє 
від орендної плати за земельну ділянку під цим об’єктом.  

Орендодавцями водних об’єктів, що надаються у користування на умо-
вах оренди у межах населених пунктів, є органи місцевого самоврядування, 
за межами населених пунктів – обласна державна адміністрація.  

Підставою для укладання договору оренди водного об’єкта є розпоряд-
чий документ орендодавця, якій видається за наявності проекту відведення 
земельної ділянки і паспорта водного об’єкта, відповідно до заяви зацікав-
леної особи. 

Отже, право оренди водного об’єкта вочевидь можна віднести до речо-
вого права на водний об’єкт, що передбачає наявність у орендаря водного 
об’єкта права на його володіння та користування ним на умовах, визначених 
між орендарем та орендодавцем на підставі договору оренди, за встановлену 
плату. Разом з цим загальне та спеціальне водокористування є специфічними 
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видами використання водних об’єктів, що не пов’язані із речовими правами 
на водні об’єкти та відносяться до екологічних прав осіб. 

Одержано 07.04.2019 
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ДО ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СТУДЕНТАМИ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Сучасні соціально-економічні та політичні умови, які склались в Україні 
призводять до збідніння населення держави, а тому досить часто особи ще з 
юного віку починають здійснювати трудову діяльність для того, щоб змен-
шити фінансовий тиск на своїх батьків. Особливо це стосується студентів, які 
навчаються на денній формі навчанні в закладах вищої освіти, адже на сього-
дні таке навчання коштує дуже не дешево. У Полтавському національному 
технічному університеті імені Юрія Кондратюка було проведено опитування 
110 студентів 1–5 курсів денної форми навчання, з яких: 44 % опитаних сту-
дентів ніколи не працювали; 30 % опитаних студентів працюють періодично; 
26 % опитаних студентів працюють постійно, 83 % від працюючих студентів 
працюють без оформлення, і лише 17 % – офіційно. Саме тому, сьогодні пос-
тала нагальна потреба у детальному вивченні правового закріплення працев-
лаштування студентів.  

Відповідно до Основного закону, держава створює умови для повного 
здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі 
професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-техні-
чного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних 
потреб. Крім того, відповідно до статті 43 Конституції України, кожен грома-
дянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.  

Право на працю студента реалізується через укладання трудового дого-
вору. Причому він може бути як строковий (наприклад, на період канікул, на 
сезонну або тимчасову роботу), так і безстроковий. Студентам, які вперше 
приймаються на основну роботу при оформленні трудових книжок, слід ке-
руватися ч. 3 ст. 48 КЗпП, яка передбачає, що працівникам, що влаштову-
ються на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів 
після прийому на роботу. Оподаткування заробітної плати працівників-сту-
дентів і сплати з неї соціальних внесків здійснюються на загальних підставах. 
Однак якщо студент денної форми навчання отримує стипендію (академічну, 
іменну або соціальну), то працедавцеві при проведенні розрахунків по заро-
бітній платі необхідно врахувати що податкова соціальна пільга не може бути 




