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Секція 5 

 

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО, 

ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА У ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

 

Владислав Віталійович Волошин – студент ІV курсу Сумської філії  

Харківського національного університету внутрішніх справ 

Науковий керівник: Наталія Ігорівна Дуравкіна – доцент кафедри 

юридичних дисциплін Сумської філії Харківського національного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

СКЛАД ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ 

 

Землі водного фонду є самостійною категорією земель України, їх 

правовий режим встановлено главою дванадцятою Земельного кодексу 

України, главами першою та вісімнадцятою Водного кодексу України, а 

також іншими актами земельного і водного законодавства.  

Згідно зі ст. 58 Земельного кодексу України і ст. 4 Водного кодексу 

України до земель водного фонду належать землі, зайняті:  

а) морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними 

об'єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами;  

б) прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо 

водойм, крім земель, зайнятих лісами;  

в) гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та 

каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них;  

г) береговими смугами водних шляхів. 

Як видно з наведеного визначення, землі водного фонду 

підрозділяються на дві частини: безпосередньо покриті водою 

(водопокриті) і прилеглі до водойм (призначені для використання й 

охорони вод). 

До водопокритих належать землі, зайняті внутрішніми морями і 

територіальним морем, озерами, водоймищами, річками, каналами й 

іншими водними об'єктами. Землі, що прилягають до водних об'єктів, 

використовуються для охорони поверхневих вод від забруднення, 

засмічення, збереження їх водності, будівництва й експлуатації споруд, які 

забезпечують задоволення питних, господарсько-побутових, лікувальних, 

оздоровчих, курортних та інших потреб населення, а також 

сільськогосподарських, промислових, енергетичних, природоохоронних, 

транспортних, рибогосподарських й інших державних та суспільних 

потреб. 
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Відповідно до Водного Кодексу України статті 3 Водний фонд 

України, усі води (водні об’єкти) на території України становлять її 

водний фонд. 

До водного фонду України належать: 

1)  поверхневі води: природні водойми (озера); водотоки (річки, 

струмки); штучні водойми (водосховища, ставки) і канали; інші водні 

об’єкти; 

2)  підземні води та джерела; 

3)  внутрішні морські води та територіальне море. 

Згідно із ч. 1 ст. 59 Земельного кодексу України зазначені землі 

можуть знаходитися у державній, комунальній і приватній власності. 

У ст. 5 Водного кодексу України здійснена конкретизація водних об'єктів 

загальнодержавного і місцевого значення. Такий поділ об'єктів обумовлює 

особливості правового регулювання їх використання та охорони. 

До водних об'єктів загальнодержавного значення належать: 

внутрішні морські води, територіальне море, поверхневі води (озера, 

водосховища, річки, канали), що знаходяться і використовуються в межах 

більш як однієї області, а також їх притоки, водні об'єкти у межах 

природно-заповідного фонду загальнодержавного значення й ті, що 

віднесені до лікувальних. 

До водних об'єктів місцевого значення належать поверхневі води, 

що знаходяться і використовуються в межах однієї області і не віднесені 

до об'єктів загальнодержавного значення.  

Землями водного фонду повинні визнаватися лише земельні ділянки, 

на яких водні об'єкти знаходяться постійно або більшу частину року, на 

відміну від земельних ділянок, що заливаються водою під час, наприклад, 

весняного паводку. В Україні існує практичний досвід встановлення 

водоохоронних зон і прибережних захисних смуг вздовж великих і малих 

річок, навколо водосховищ, озер, ставків та інших водойм за межами 

населених пунктів та в межах сільських населених пунктів.  

Незважаючи на те, що землі водного фонду складаються з двох 

частин, вони мають певну єдність, оскільки їх основним цільовим 

призначенням є раціональне використання і належна охорона вод. З цього 

випливає і специфічний правовий режим зазначеної категорії земель, що 

знаходиться у безпосередній залежності від правового режиму вод і 

визначається переважно нормами Водного кодексу України. 
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