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ВСТУП 

 

Води є одним з найважливіших компонентів навколишньою при-

родного середовища. Вони постійно взаємодіють із земельними, лісо-

вими ресурсами, атмосферним повітрям та впливають на їхню якість. 

Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і рослинно-

го світу. Води є обмеженими й уразливими природними об'єктами. 

Як відновлюваний природний ресурс води потребують збереження, 

науково обґрунтованого раціонального використання, охорони від за-

бруднення, засмічення, вичерпання, запобігання і ліквідації наслідків 

шкідливих дій, поліпшення їхнього стану. 

За умов нарощування антропогенних навантажень на природне се-

редовище, зокрема на водні ресурси, виникає необхідність розробки і 

додержання особливих правил користування водними ресурсами, ра-

ціонального використання та екологічно спрямованого захисту. 

Задачею виконання розрахунково-графічної роботи (РГР) з дисци-

пліни "Водно-екологічне право України" на тему "Інспекторська пере-

вірка водогосподарського об’єкта" є закріплення теоретичного курсу і 

набуття практичних навичок з таких питань: використання норматив-

но-правових актів у водному господарстві, встановлення санкцій за 

порушення водно-екологічного законодавства. 

Зміст розрахунково-графічної роботи відповідає робочій програмі 

дисципліни "Водно-екологічне право України" для студентів спеціа-

льностей 7.092602 та 8.092602 "Гідромеліорація". 

Методичні вказівки підготовлені з метою надання допомоги студе-

нтам при виконанні розрахунково-графічної роботи. Містять довідкові 

і нормативні дані та загальні вказівки до виконання роботи. 
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5. Баб'як О. С., Біленчук П. Д., Чирва Ю. О. Екологічне право Украї-

ни: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. — К.: Атіка 2001. — 216 с. 
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10. Матвійчук В.К. Забруднення, засмічення та виснаження водних 

об’єктів: відповідальність, досудове і судове слідство та запобі-

гання.- Київ: КНТ, 2007.- 272 с. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ  ДО  ВИКОНАННЯ 

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ  РОБОТИ 

 

1. Організація перевірки та порядок її призначення 

 

Відповідно до статті 13 Водного кодексу України і Положення про 

Державний комітет України по водному господарству Держводгоспу 

(його органам) надано право перевіряти дотримання вимог водного 

законодавства України, що включає в себе контроль за: 

1) забезпеченням права державної власності на води; 

2) наявністю та станом водоохоронних споруд та обладнання; 

3) веденням обліку використання води і скидами забруднюючих ре-

човин у водні джерела, наявністю систем контролю; 

4) дотриманням правил експлуатації водогосподарських споруд і при-

строїв; 

5) дотриманням умов дозволів на спеціальне водокористування; 

6) дотриманням установлених режимів роботи водосховищ та водого-

сподарських систем; 

7) виконанням заходів з охорони вод від забруднення, засмічення та 

виснаження при здійсненні господарської діяльності на водозборах, 

у водоохоронних зонах та прибережних захисних смугах річок, во-

досховищ, озер та інших водних об'єктів; 

8) дотриманням порядку та режиму використання земель водного фо-

нду; 

9) виконанням заходів щодо безпечного водокористування у зонах 

впливу атомних електростанцій. 

До системи органів, які здійснюють контроль за раціональним 

використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів, входять: 

— басейнові управління водних ресурсів та їхні територіальні органи; 

— обласні виробничі управління водного господарства та меліорації 

та їхні структурні підрозділи: 

− управління зрошувальних систем, 

− управління осушувальних систем, 

− управління меліоративних систем і водного господарства, 

− управління водного господарства, 

− управління меліоративних систем і протипаводкових споруд; 

— управління каналів (Дніпро-Донбас, Дніпро-Інгулець Каховського 

магістрального каналу, Північно-Кримського, Інгулецької зрошува-

льної системи). 
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Об’єктами перевірок органів Держводгоспу, які здійснюють кон-

троль за раціональним використанням, охороною та відтворенням во-

дних ресурсів, є: 

− підприємства, установи й організації незалежно від форм власності 

і видів господарської діяльності, які розташовані на землях водного 

фонду; 

− водогосподарські споруди і пристрої, які регулюють режими вико-

ристання водних ресурсів та дотримання правил експлуатації цих 

споруд і пристроїв; 

− дотримання режимів роботи водосховищ і водогосподарських сис-

тем; 

− об’єкти, які звітують про використання вод за формою державної 

статистичної звітності 2-ТП (водгосп); 

− роботи, пов’язані з будівництвом гідротехнічних споруд, днопог-

либленням, видобуванням корисних копалин, прокладанням кабе-

лів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду. 

Перевірка суб'єктів господарювання здійснюється за календарним 

графіком, який є складовою частиною річного (піврічного, кварталь-

ного) плану робіт відповідного органу Держводгоспу. При складанні 

плану перевірок визначаються пріоритетні суб'єкти на основі наявної 

інформації про фактичний чи можливий негативний вплив на стан во-

дних ресурсів. 

Для здійснення перевірки керівником відповідного органу Держво-

дгоспу видається наказ про проведення перевірки, який має містити: 

− найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійсню-

ватись захід та предмет перевірки; 

− період, за який буде здійснюватись перевірка; 

− визначення виконавців перевірки із залученням, у разі потреби, 

спеціалістів інших органів державного нагляду (контролю), якщо 

їхні повноваження на здійснення чи участь у комплексних заходах 

передбачені законом. 

На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення) на 

проведення перевірки (додаток 1), яке підписується керівником або 

заступником керівника відповідного органу Держводгоспу (із зазна-

ченням прізвища, імені та по батькові) і засвідчується печаткою. 

Інформація, доступ до якої обмежено законом, одержана посадо-

вою особою органу Держводгоспу під час здійснення державного на-

гляду (контролю) може використовуватись виключно в порядку, вста-

новленому законом. 
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2. Планові та позапланові перевірки 

 

Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час су-

б'єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього трудо-

вого розпорядку. 

Планові перевірки здійснюються відповідно до річного або кварта-

льних планів державного нагляду (контролю) органу Держводгоспу і 

проводяться наказом цього органу. 

Орган Держводгоспу, не пізніше ніж за десять днів до початку 

проведення планової перевірки, надсилає рекомендованим листом або 

вручає особисто посадовій особі суб'єкта господарювання під розпис-

ку повідомлення про проведення планової перевірки (додаток 2). 

У повідомленні про проведення планової перевірки зазначаються 

дати початку та закінчення перевірки, найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи – підприємця, щодо 

діяльності яких здійснюється перевірка. 

Тривалість планової перевірки не повинна перевищувати п'ятнад-

цяти робочих днів, а для суб'єкта малого підприємництва - п'яти ро-

бочих днів. Продовження строку перевірки не допускається. 

Позаплановою перевіркою є перевірка, яка не передбачена планом 

державного нагляду (контролю) органу Держводгоспу. 

Позапланова перевірка проводиться за наявності таких обставин: 

− подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідно-

го органу Держводгоспу про здійснення заходу державного нагля-

ду (контролю) на його бажання; 

− виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у 

документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарю-

вання; 

− перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоря-

джень або інших розпорядчих документів щодо усунення пору-

шень вимог законодавства, виданих за результатами проведення 

планових заходів органом Держводгоспу; 

− звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом 

господарювання вимог водного законодавства. Позаплановий захід 

у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди Держводгоспу 

на його проведення; 

− неподання у встановлений строк суб'єктом господарювання доку-

ментів обов'язкової звітності без поважних причин, або письмових 

пояснень про причини, які перешкоджали поданню. 
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Під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті пи-

тання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення 

цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні 

(направленні) на проведенні державного нагляду (контролю). 

Позапланова перевірка проводиться за наказом органу Держводго-

спу. На підставі наказу оформлюється посвідчення (направлення) на 

проведення перевірки, яке підписується керівником відповідного ор-

гану Держводгоспу або його заступником і засвідчується печаткою. 

Тривалість здійснення позапланової перевірки не може перевищу-

вати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 

двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом. 

Продовження строку позапланової перевірки не допускається. 

 

3. Порядок проведення перевірки 

 

Перевірка складається з таких основних частин: 

− підготовка до перевірки;  

− проведення перевірки; 

− оформлення результатів перевірки; 

− обговорення результатів перевірки, підписання акта перевірки; 

− застосування адміністративних стягнень до порушників водного 

законодавства (у разі виявлення порушень). 

Під час підготовки до перевірки посадова особа органу Держводго-

спу, якій доручено її здійснення, зобов'язана: 

− підготувати проект наказу і посвідчення (направлення) на прове-

дення перевірки; 

− повідомити суб'єкта господарювання про проведення планової пе-

ревірки; 

− ознайомитися з матеріалами та актами попередніх перевірок об'єк-

та (у разі наявності); 

− визначити перелік питань, які мають бути перевірені під час пере-

вірки. 

Перелік питань перевірки залежить від специфіки господарської 

діяльності та ступеня ризику від провадження господарської діяльнос-

ті суб'єктами господарювання у сфері використання й охорони вод та 

відтворення водних ресурсів: 

− економія і раціональне використання води; 

− охорона водних ресурсів від забруднення та засмічення; 

− господарська діяльність на землях водного фонду; 
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− достовірність статистичної звітності щодо використання водних 

ресурсів; 

− діяльність суб'єктів, що здійснюють будівництво в межах водного 

фонду; 

− запобігання аварійним забрудненням водних об'єктів та в разі екст-

ремально-високого рівня їхнього забруднення. 

Перед початком перевірки посадові особи Держводгоспу зобов'я-

занні пред'явити керівнику суб'єкта господарювання посвідчення (на-

правлення) на проведення перевірки та службове посвідчення. 

Під час проведення перевірки перевіряється наявність: 

− дозвільних документів, які підтверджують право на здійснення го-

сподарської діяльності, пов'язаної з використанням водних ресурсів 

та проведенням робіт на землях водного фонду; 

− журналів первинного обліку використання води; 

− державних актів на право постійного користування земельними 

ділянками водного фонду або договорів оренди земель водного фо-

нду, водних об'єктів та гідротехнічних споруд; 

− розрахунків зборів за спеціальне водокористування та документів, 

які підтверджують внесення плати за оренду водних об'єктів; 

− статистичних звітів про використання водних ресурсів та довідко-

вої інформації про наявність водовимірювальних приладів і при-

строїв, а також засобів нагляду (контролю) за якістю вод; 

− методичної документації, наказів, розпоряджень органу вищого 

рівня і керівництва суб'єкта господарювання щодо здійснення во-

догосподарської діяльності в межах земель водного фонду, у тому 

числі затверджених заходів щодо виконання вимог водного зако-

нодавства та запобігання аваріям, які можуть негативно вплинути 

на стан водних об'єктів і земель водного фонду; 

− журналів реєстрації надзвичайних ситуацій чи випадків екстрема-

льно-високих рівнів забруднених водних об'єктів, викликаних ви-

робничою діяльністю даного суб'єкта. 

Посадові особи органів Держводгоспу під час здійснення перевірок 

мають право: 

− вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених пору-

шень вимог законодавства; 

− вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню держав-

ного нагляду (контролю); 
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− відбирати проби води або ґрунту, одержувати пояснення, довідки, 

документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час 

державного нагляду (контролю); 

− надавати суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання 

приписи про усунення порушень і недоліків; 

− накладати штрафні санкції і вживати заходи, передбачені законом. 

Під час перевірки посадові особи зобов'язані дотримуватись уста-

новлених правил внутрішнього розпорядку на об'єкті та правил техні-

ки безпеки. 

Перевірка здійснюється на території, що використовується суб'єк-

том господарювання, шляхом візуального огляду із застосуванням у 

разі необхідності приладів вимірювання, відбору проб води та ґрунту. 

При здійсненні перевірок на об'єктах, діяльність яких пов'язана з 

впливом на стан водних об'єктів скидів забруднюючих речовин, ски-

дання яких нормується, проводиться перевірка здійснення суб'єктом 

господарювання спостереження їхнього вмісту в зворотних водах. 

Посадові особи органів Держводгоспу, які здійснюють перевірки, 

зобов'язані: 

− повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд 

(контроль) у межах повноважень, передбачених законом; 

− дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами гос-

подарювання; 

− не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяль-

ності під час проведення заходів державного нагляду (контролю), 

якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небе-

зпеки виникнення техногенно-екологічних або надзвичайних ситу-

ацій; 

− забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта гос-

подарювання, що стає доступною посадовим особам під час здійс-

нення перевірок; 

− ознайомлювати керівника суб'єкта господарювання з результатами 

державного нагляду (контролю) в строки, передбачені законом. 

Посадові особи органу Держводгоспу проводять перевірки об'єкта 

в присутності керівника суб'єкта господарювання або уповноважених 

ним осіб. 

У разі якщо уповноважена посадова особа органу Держводгоспу не 

допускається до проведення перевірки, вона складає акт про відмову 
суб'єкта господарювання в проведенні перевірки (за винятком випад-

ків, коли захід державного нагляду здійснюється з порушенням вимог 
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щодо періодичності його проведення; посадовою особою органу  

Держводгоспу не надані документи, передбачені законодавством, або 

якщо надані документа не відповідають встановленим вимогам; су-

б'єктом господарювання неодержане повідомлення про здійснення 

планового заходу). 

Перевірка проводиться за оригіналами або належним чином офор-

мленими копіями документів. 

У разі виявлення фальсифікацій або підробок документів посадові 

особи органів Держводгоспу зазначають про це в акті перевірки та 

передають відповідні матеріали до правоохоронних органів згідно із 

законодавством. 

За фактами виявлених під час перевірки порушень посадова особа 

органу Держводгоспу має право одержувати пояснення від керівника 

або особи, відповідальної на об'єкті за стан дотримання вимог водного 

законодавства. Такі пояснення долучаються до матеріалів перевірки. 

За результатами проведеної перевірки, в тому числі спільної з ін-

шими органами державного нагляду (контролю), посадовою особою 

органу Держводгоспу складається акт перевірки стану дотримання 

вимог водного законодавства (додаток 3). 

Не допускається внесення до акта перевірки інформації або висно-

вків, які не підтверджені документально, пропозицій, а також інфор-

мації, наданої правоохоронними органами. 

В акті перевірки зазначаються: 

− виявлені порушення й недоліки; 

− конкретні водоохоронні заходи, які здійснюються на виконання 

вимог нормативно-правових актів; 

− стан виконання виданих раніше приписів щодо усунення виявле-

них порушень (за наявності); 

− обставини та суть порушення водного і земельного законодавства 

(за наявності) з посиланням на нормативно-правові акти, вимоги 

яких порушені. 

До акта перевірки додаються (за наявності) порівняльні таблиці, 

графіки, схеми, дані відбору проб і вимірювань безпосередньо на об'є-

кті перевірки. 

При виявленні під час проведення перевірки порушення вимог во-

дного законодавства, за які згідно з Кодексом України про адміністра-

тивні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність, 

посадові особи органу Держводгоспу складають протокол про адміні-

стративне правопорушення відповідно до нормативно-правових актів. 
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При виявленні фактів завдання шкоди внаслідок порушення водно-

го законодавства здійснюється розрахунок розмірів відшкодування 

збитків, заподіяних державі відповідно до нормативно-правових актів. 

В останній день перевірки два примірники акта перевірки підпису-

ються посадовими особами органу Держводгоспу, які проводили пе-

ревірку, та керівником або уповноваженою особою суб'єкта господа-

рювання. Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, він 

підписує акт із зауваженнями. Зауваження суб'єкта господарювання 

щодо здійснення державного нагляду (контролю) є невід'ємною час-

тиною акта перевірки. У разі відмови суб'єкта господарювання підпи-

сати акт, про це зазначається в акті перевірки. 

Один примірник акта перевірки передається керівнику суб'єкта го-

сподарювання, про що на останній сторінці примірників акта перевір-

ки робиться відповідна відмітка. Другий примірник акта перевірки 

зберігається в органі Держводгоспу. 

Якщо виявлені незначні порушення водного законодавства, що не 

призвели до забруднення водойм більше ГДК і не завдали збитків, то 

протокол про адміністративні правопорушення не складається, а орган 

Держводгоспу, що здійснював перевірку, обмежується виданням обо-

в'язкового до виконання припису з указівкою термінів виконання. 

На підставі акта, який складено за результатами перевірки, впро-

довж п’яти робочих днів у разі виявлення порушень вимог водного 

законодавства складається припис про їхнє усунення (додаток 4) у 

двох примірниках. Один надається керівнику суб'єкта господарюван-

ня, другий з підписом цієї особи залишаться в органі Держводгоспу. 

Строк виконання припису встановлюється посадовою особою ор-

гану Держводгоспу залежно від виявлених порушень водного законо-

давства, але не більше ніж 6 місяців. У разі неможливості виконання 

приписів у встановлені в строки суб'єкт господарювання, що переві-

рявся, може звернутись до органу Держводгоспу для їхнього продов-

ження з обґрунтуванням та підтверджувальними документами, офор-

мленими належним чином. 

Контроль за виконанням приписів, наданих за результатами пере-

вірки, здійснює орган Держводгоспу, який видав припис. 

При виявленні систематичних порушень водного законодавства, 

умов спеціального водокористування посадова особа, що здійснює 

перевірку, вносить пропозицію відповідному територіальному органу 

Мінприроди щодо припинення права спеціального водокористування 

у встановленому законодавством порядку (додаток 5). 
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4. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення 

 

Порушення водного законодавства тягне за собою дисциплінарну, 

адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність. 

Адміністративна відповідальність у вигляді штрафів може наста-

вати за: 
 

− порушення права державної власності на води – самовільне захоп-

лення водних об'єктів або самовільне водокористування, переусту-

пка права водокористування, а також укладення інших угод, які в 

прямій чи прихованій формі порушують право державної власності 

на води (ст. 48 Кодексу України про адміністративні правопору-

шення); 
 

− порушення правил охорони водних ресурсів – забруднення і засмі-

чення вод, порушення водоохоронного режиму на водозаборах, яке 

спричиняє їхнє забруднення, водну ерозію ґрунтів та інші шкідливі 

явища; введення в експлуатацію підприємств, комунальних та ін-

ших об'єктів без споруд і пристроїв, що запобігають забрудненню і 

засміченню вод або їхньому шкідливому діянню (стаття 59 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення); 
 

− порушення правил водокористування – забір води з порушенням 

планів водокористування, самовільне проведення гідротехнічних 

робіт, безгосподарне використання води (добутої або підведеної з 

водних об'єктів), порушення правил ведення первинного обігу кі-

лькості вод, що забираються з водних об'єктів і скидаються до них, 

та визначення якості вод, що скидаються (стаття 60 Кодексу Украї-

ни про адміністративні правопорушення); 
 

− пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення 

правил їхньої експлуатації (стаття 61 Кодексу України про адмініс-

тративні правопорушення). 
 

Притягнення винних у порушенні водного законодавства до інших 

видів юридичної відповідальності не звільняє їх від обов'язку відшко-

дування збитків, завданих ними внаслідок порушення водного законо-

давства. 

Обов'язок відшкодувати збитки, завдані у зв'язку з порушенням во-

дного законодавства, може серйозно вплинути на підприємства, уста-

нови, організації та громадян, щодо упорядкування їхньої діяльності з 

метою забезпечення раціонального використання і охорони вод. 
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При вчиненні громадянами і посадовими особами адміністратив-

них правопорушень у сфері водного законодавства уповноважені на те 

посадові особи органів Держводгоспу згідно зі статтею 255 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення складають протокол 

про адміністративне правопорушення (додаток 6). 

При виявленні порушень вимог водного законодавства, які вчинені по-

садовими особами підприємств, установ та організацій, їхніх струк-

турних або відокремлених підрозділів, незалежно від форм власної та 

видів господарської діяльності, протокол складається відносно особи, 

яка вчинила порушення водного законодавства, а якщо таку особу 

встановите неможливо, то відносно посадової особи, яка відповідає за 

стан охорони навколишнього природного середовища на даному 

підприємстві, а у разі, якщо така особа не призначена, стосовно керів-

ника підприємства, установи чи організації. 

Протокол складається на місці виявлення правопорушення в двох 

примірниках, один з яких під розписку вручається особі, яка притяга-

ється до адміністративної відповідальності. 

У разі неможливості скласти протокол на місці виявлення правопо-

рушення, посадові особи органів Держводгоспу доставляють пору-

шника до органів, визначених у статті 259 Кодексу України про адмініс-

тративні правопорушення. 

При складанні протоколу вказується частина статті та стаття Коде-

ксу України про адміністративні правопорушення, згідно з якою на-

ступає адміністративна відповідальність за вчинені протиправні дії. 

Суть правопорушення повинна бути описана таким чином, щоб во-

на найточніше відповідала термінології, що вживається у нормативно-

правових актах, які передбачають відповідальність; 

У протоколі обов'язково зазначаються: 

− нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за 

вчинене правопорушення (з обов'язковим зазначенням статей, їхніх 

частин, пунктів, абзаців тощо); 

− пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповіда-

льності; 

− інші відомості, необхідні для вирішення справи (відомості про ная-

вність актів обстеження підприємств, установ, організацій і об'єк-

тів, відмітки про наявність документів та речей, які слугують дока-

зами в справі, тощо); 

− заподіяна матеріальна шкода (у разі наявності); 
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− відмітка про отримання особою, яка вчинила адміністративне пра-

вопорушення, другого примірника протоколу. 

У разі якщо виявлено факт порушення водного законодавства, од-

нак особу порушника встановити неможливо (порушник вчинив пра-

вопорушення і зник з місця події), посадовою особою органу Держво-

дгоспу на місці виявлення такого порушення складається акт відпові-

дно до чинного законодавства. 

Складений акт упродовж трьох днів з моменту виявлення право-

порушення направляється до органу внутрішніх справ за місцем вчи-

нення правопорушення для встановлення особи правопорушника. 

Відповідно до чинного законодавства протокол оформлюється 

державною мовою. 

Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком. Не 

допускається заповнення протоколу олівцем. У разі здійснення випра-

влень їх засвідчують підписами посадова особа, яка склала протокол, 

та особа, на яку він складається. Після того, як протокол підписаний 

особою, щодо якої він складений, не допускається робити закреслення 

чи виправлення відомостей, що занесені до протоколу, а також внесен-

ня додаткових записів. 

При складанні протоколу слід чітко та розбірливо викладати всі ві-

домості, передбачені формою протоколу, звертаючи особливу увагу 

на точність і повноту викладення складу порушення. 

Протокол складається на кожну особу окремо, якщо правопору-

шення вчинено кількома особами. 

Адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення 

окремо, якщо однією особою вчинено два або більше адміністратив-

них правопорушень. 

Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, 

справи про які одночасно розглядаються одним і тим самим органом 

Держводгоспу, стягнення накладається в межах санкції, встановленої 

за серйозніше правопорушення з числа вчинених. До основного стяг-

нення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, 

передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених 

правопорушень. 

Протокол підписується особою, яка його склала, особою, яка при-

тягається до адміністративної відповідальності, та свідками, якщо во-

ни є. 

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відпо-

відальності, від підписання протоколу в ньому робиться запис про це. 
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Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має 

право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо змісту про-

токолу, а також викласти мотиви відмови від його підписання. У разі 

коли особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, 

пише пояснення на окремому аркуші, в протоколі про це робиться від-

мітка. 

Якщо матеріали про правопорушення надсилаються до прокурора, 

органу досудового слідства чи дізнання, копія цих матеріалів, засвід-

чена в установленому порядку, залишається у посадової особи, яка їх 

склала. 

Особа, яка склала протокол, роз'яснює особі, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, її права та обов'язки, передбачені 

статтею 63 Конституції України та статтею 268 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, про що особа, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, ставить свій підпис, а в разі відмо-

ви від підпису робиться відмітка в протоколі та вручається чи надси-

лається повідомлення щодо розгляду справи про адміністративне пра-

вопорушення. 

Протокол надсилається органу, уповноваженому розглядати справу 

про адміністративне правопорушення. 

Якщо суб'єктом господарювання допущені неодноразові порушен-

ня вимог водного законодавства, що створюють загрозу для здоров'я 

людей чи значно зашкоджують водним ресурсам, - орган Держводгос-

пу в триденний термін з дня виявлення порушення направляє матері-

али в органи прокуратури. У разі потреби здійснити додатково переві-

рку, зробити розрахунок розміру заподіяної шкоди тощо такі матеріа-

ли надсилаються до органів прокуратури в строк не більше десяти 

днів. Указані матеріали повинні містити вичерпні відомості, необхідні 

для розгляду справи. 

Якщо перевіркою виявлено факт заподіяння збитків державі вна-

слідок порушення водного законодавства, то орган Держводгоспу ви-

значає розмір цих збитків за діючими методиками та вживає заходів з 

відшкодування їх у встановленому порядку. 

Особа, що здійснювала перевірку, подає в триденний термін кері-

вникові органу Держводгоспу звіт про результати перевірки з пропо-

зиціями щодо подальших дій з усунення виявлених порушень водного 

законодавства. 

Виконання приписів та санкцій, застосованих за порушення водно-

го законодавства, орган Держводгоспу бере під постійний контроль. 
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Додаток 1 

____________________________________________________________ 
(найменування органу Держводгоспу) 

 

 

ПОСВІДЧЕННЯ 

(НАПРАВЛЕННЯ) 

на проведення___________________перевірки 

(тип перевірки) 

дотримання вимог водного законодавства 

 

____________________________________________________________ 
(найменування суб’єкта господарювання або його відокремленого підрозділу  або прізвище, ім’я, 

по батькові фізичної особи підприємства щодо діяльності яких буде проведена перевірка) 

що знаходиться_______________________________________________ 
(місцезнаходження) 

Відповідно до статті 16 Водного кодексу України,статті 239 Кодек-

су України про адміністративні правопорушення, статті 7 Закону 

України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 

27.12.2008 №1139 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється 

ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ви-

користання і охорони вод і відтворення водних ресурсів і визначається 

періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним 

наглядом (контролем)» та наказу Держводгоспу від_______20___року 

№______ направляються:______________________________________ 
(посади, прізвища, імена та по батькові) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

для проведення в строк з__________до__________20____року 

________________перевірки дотримання вимог законодавства у сфері 
(тип перевірки) 

використання, охорони вод та відтворення водних ресурсів. 

 

Підстави для здійснення перевірки:______________________________ 

Предмет перевірки:___________________________________________ 

Попередньо перевірку проведено:_______________________________ 
(тип перевірки та строк її здійснення) 

 

_______________                _______________             ________________ 
(посада)                                                                (підпис)                                         (прізвище,ініціали) 

М.П. 
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Додаток 2 
_______________________________________________________________________________________________ 

(найменування органу Держводгоспу) 
 

______________________________________________________ 

(найменування суб’єкта господарювання або прізвище, 
______________________________________________________ 

ініціали та адреса фізичної особи, щодо діяльності 

__________________________________ 
яких буде проведена перевірка, місцезнаходження) 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про проведення планової перевірки 

дотримання вимог водного законодавства 

 

Відповідно до статті 16 Водного кодексу України, статті 239 Коде-

ксу України про адміністративні правопорушення, статті 7 Закону 

України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 

27.12.2008 № 1139 «Про затвердження критерій, за якими оцінюється 

ступінь ризику від впровадження господарської діяльності у сфері ви-

користання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і визнача-

ється періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з держа-

вним наглядом (контролем)» у строк з 21.08 до 31.08 2010 року  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
(назва органу Держводгоспу) 

буде проведено планову перевірку дотримання вимог законодавства у 

сфері використання, охорони вод та відтворення водних ресурсів 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________
 

(найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, 

ім’я по батькові фізичної особи-підприємства, щодо діяльності яких буде проведена перевірка) 

 

 

 

_______________                            _________                   _____________ 
               (посада)                                                     (підпис)                                    (прізвище, ініціали) 
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Додаток 3 
_______________________________________________________________________________________________ 

(найменування органу Держводгоспу) 

 

АКТ 

перевірки стану дотримання вимог 

водного законодавства 

«___» __________ 20__ року       ________________________ 
(місце складання акта) 

 

Нами, _______________________________________________________ 
(посади, прізвища та ініціали осіб, що проводили перевірку) 

___________________________________________________________із 

залученням головного інженера _________________________________ 
(посади, прізвища та ініціали) 

у присутності ________________________________________________ 
(посади, прізвища та ініціали керівника) 

____________________________________________________________ 
(уповноваженої ним особи) суб’єкта господарювання) 

відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагля-

ду ( контролю) у сфері господарської діяльності» та згідно з наказом 

_______________________________ від «___» ______ 20__ року № __ 
(назва органу Держводгоспу) 

проведена ________________________________________ 
(планова, позапланова) 

Перевірка дотримання вимог водного законодавства. 

____________________________________________________________ 
(найменування суб’єкта господарювання, що перевірявся) 

Місце знаходження суб’єкта господарювання_____________________ 

____________________________________________________________ 

Керівник ( уповноважена ним особа) суб’єкта господарювання 

____________________________________________________________ 
(посада, прізвище та ініціали, телефон) 

Відповідальний за охорону навколишнього природного середовища 

(за наявності):________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
(посада ,прізвище, ім’я по батькові, тел, факс) 

За результатами перевірки встановлено : 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

ПЕРЕВІРКУ ПРОВЕЛИ: 

__________________                 ___________                  ______________ 

(посада)                                                  (підпис)                                   (прізвище, ініціали) 

При перевірці були присутні: 

____________________              ___________                ______________ 
(посада керівника господарювання)                      (підпис)                                  (прізвище, ініціали) 

або уповноваженої ним особи) 

Акт складено в ___ примірниках. 

Акт отримав: 

_______________              _____________                _________________ 
(посада)                                                (підпис)                                        (прізвище, ініціали)
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Додаток 4 
___________________________________________________________________________________

 

(найменування органу Держводгоспу та його реквізити) 

 

ПРИПИС 

 

«___»__________20__ року           №_______ 

 
Відповідно до статті 16 Водного кодексу України, статті 239 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, статті 7 Закону України «Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяль-

ності» та Положення про _________________________________________ 
(назва органу Держводгоспу. Реквізити наказу Держводгоспу) 

_________________з метою усунення порушення водного законодавства, ви-

явлених під час перевірки, проведеної "___" ____ 20__ року,_______________ 

____________________________________________________________ 
(посада, прізвище та ініціали осіб, що приводили перевірку) 

ПРИПУСУЮ(ЄМО) 

№ 

з/п 
Зміст припису 

Строк вико-

нання 
Обґрунтування 

    

    

    

    
 

Контроль за виконанням припису покласти на _________________________________ 

(найменування органу Держводгоспу) 

Цей припис підлягає обов’язковому виконанню у встановленні строки. 

Суб’єкту господарювання, який отримав припис, необхідно направляти 

інформацію не пізніше 3 днів після закінчення встановленого строку вико-

нання кожного пункту приписів до  
__________________________________________________________________ 

(найменування органу Держводгоспу) 

Припис видав(ли): _______________________________________________ 
(посади, підписи, прізвища та ініціали осіб, які видали припис) 

__________________________________________________________________ 

Припис до виконання прийняв: 

______________                   _____________                 _______________ 
(посада)                                                                (підпис)                                                  (прізвище, ініціали) 

Припис направлено рекомендованим листом з повідомленням про вручення 

"___" ____________ 20__ року, _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(посада, прізвище та ініціали осіб, що відправила припис) 
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Додаток 5 

____________________________________________________________ 
(найменування органу Держводгоспу та його реквізити) 

________________________________________ 
(найменування територіального органу Мінприроди, його адреса) 

________________________________________ 

 

«____»___________20___ року            №__________ 

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ 

про припинення права спеціального водокористування  

у зв’язку з порушенням водного законодавства 

____________________________________________________________ 
(найменування органу Держводгоспу, що здійснював перевірку дотримання водного законодавства) 

у період ____________________здійснив перевірку дотримання вимог 

водного законодавства на ______________________________________ 

____________________________________________________________ 
(найменування підприємства, організації, установи) 

____________________________________________________________ 
(іншого суб’єкта господарювання, місцезнаходження та підпорядкування) 

та встановив такі порушення вимог водного законодавства 
___________________________________________________________________________________ 

(викласти суть порушень, причини, екологічні наслідки, вплив на стан водних об’єктів, 

___________________________________________________________________________________ 

назви порушених законодавчих актів, нормативних документів) 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

У зв’язку з викладеним і враховуючи, що раніше вжиті заходи ад-

міністративного впливу не привели до усунення порушень, _________ 

____________________________________________________________ 
(перелічити заходи адміністративного впливу, що раніше застосовувались,та заходи що  

___________________________________________________________________________________ 

здійснювались суб’єктом щодо усунення порушень водного законодавства) 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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і керуючись Положенням про Державний комітет України по водному 

господарству, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 27.06.2007 №882, та статтею 16 Водного кодексу України, 

___________________________________________________________ 
(найменування органу Держводгоспу) 

вносить пропозицію прийняти рішення про припинення права спеціа-

льного водокористування ______________________________________ 

____________________________________________________________ 
(найменування суб’єкта господарювання) 

Про прийняття рішення просимо повідомити______________________ 

____________________________________________________________ 
(найменування органу Держводгоспу) 

 

Додатки: 1. Копія акта перевірки від «____»____________20___року 

2. Копія попередніх приписів, протоколів про адміністратив-

ні правопорушення, пропозиції, вимог та інше. 

 

 

Керівник органу Держводгоспу 

________________________                               _____________________  
(прізвище, ініціали)            (підпис) 
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Додаток 6 

____________________________________________________________ 
(найменування органу Держводгоспу) 

Місце знаходження________________ Телефон____________________ 

_________________________________ Факс ______________________ 

_________________________________ Ел. пошта__________________ 

 

ПРОТОКОЛ №_________ 

про адміністративне правопорушення 

 

«____» _____________ 20__року  _____________________________ 
(місце складання протоколу) 

Я,__________________________________________________________ 
(повна назва посади, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка склала протокол) 

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________склав цей протокол про те, що 

гр.__________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

паспортні дані________________________________________________ 
(серія, номер, ким і коли виданий) 

_______________________________________________________________________________________________
 

ідентифікаційний номер фізичної особи, згідно з ДРФО (за наявності) 

________________________ дата ______________та місце народження 

__________________________________________ який (яка) проживає 

за адресою __________________________________________________ 
(місце проживання особи) 

_________________________________________ і працює (навчається) 

на посаді____________________________________________________ 
(посада, місце роботи чи навчання) 

___________________________________________________________________________________ 

(із зазначенням поштової адреси) 

здійснив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке 

передбачена ч._________ статті _____________, а також статтею (ями) 

____________________________________________________________ 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, тим, що 

о___год.___хв___ __________ 20__ року _________________________ 

____________________________________________________________ 
(місце і суть порушення) 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

що є порушенням _____________________________________________ 
(назва законів та інших нормативно-правових актів, 

___________________________________________________________________________________ 

із зазначенням статей і пунктів, вимоги яких порушені) 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства дер-

жаві заподіяна шкода _________________________________________ 
(суть задіяної шкоди) 

___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Порушником пред'явлені такі документа, що посвідчують його особу 

____________________________________________________________ 
(назва документа, серія, номер та ким виданий) 

___________________________________________________________________________________ 

На місці правопорушення відібрані проби:________________________ 

____________________________________________________________ 
(час відбору проб, № акта чи протоколу) 

___________________________________________________________________________________ 
Інші відомості, необхідні для вирішення справи:___________________ 

____________________________________________________________ 
(чи притягувалася раніше особа до адміністративної відповідальності, якщо так, то ким, коли і за 

що, обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, тощо) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Чи чинив порушник опір (описати докладно):_____________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Пояснення порушника та його зауваження до змісту протоколу чи мо-

тиви відмови від його підписання: ______________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Розгляд справи про адміністративне правопорушення відбудеться о 

__год __хв. ________ 20__ року в приміщені ____________________ 

____________________________________________________________ 
(повна назва органу у якому відбудеться розгляд справи) 

за адресою:__________________________________________________ 
(повна адреса місця де відбудеться розгляд справи) 
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Додатки (якщо вони є)_________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
Порушнику роз'яснено права відповідно до статті 63 Конституції України та 

статті 268 КУпАП, зокрема: ознайомлюватися з матеріалами справи, давати 

пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи кори-

стуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, 

який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за до-

рученням юридичної особи; виступати рідною мовою і користуватися послу-

гами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оска-

ржити постанову по справі; а також про те, що справа про адміністративне 

правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до ад-

міністративної відповідальності, а у разі відсутності цієї особи справу може 

бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення 

про  місце і час  розгляду справи, і якщо від неї не надійшло клопотання про 

відкладання розгляду справи. Особа не несе відповідальності за відмову да-

вати свідчення або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, 

коло яких визначається законом. 

____________________________________________________________ 
(П.І.П. особи, якій роз’яснено права, та її підпис) 

Підписи 

 

Посадової особи, яка складала протокол: 

___________________       ________________________ 
(підпис)             (прізвище, ініціали) 

Особа яка вчинила адміністративне правопорушення: 

___________________       ________________________ 
(підпис)             (прізвище, ініціали) 

Свідки(за наявності): 

___________________       ________________________ 
(підпис)             (прізвище, ініціали) 

____________________________________________________________ 
(місце проживання) 

___________________       ________________________ 
(підпис)             (прізвище, ініціали) 

____________________________________________________________ 
(місце проживання) 

Відмітка про отримання протоколу 

Примірник протоколу №_________ 

отримав (ла) під розписку особисто: 

«____» ______________ 20___року 

______________________________ 
(підпис особи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


