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На запит від 07.02.2022

Щодо запиту на отримання публічної інформації  
про діяльність ГО «Дніпровський спортивно-
парусний яхт-клуб «Січ»

В.Підлужному 

foi+request-100222-

xxxxxxxx@xxxxxx.xxxvda.com.ua

Держводагентство розглянуло Ваш запит на отримання публічної 
інформації від 07.02.2022 стосовно надання дозвільно-погоджувальних 

документів щодо здійснення ГО «Дніпровський спортивно-парусний яхт-клуб 

«Січ» (код ЄДРПОУ 25725262) робіт на землях водного фонду (м. Дніпро,           
вул. Набережна Перемоги, 77-Б), виданих Держводагентством, і повідомляє.

Відповідно до вимог статті 86 Водного кодексу України роботи, пов’язані з 
будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, 
поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім 

піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, 
каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, 
а також бурові та геологорозвідувальні роботи здійснюються відповідно до 

проєктів, що погоджуються (в частині місць та порядку проведення робіт) з 
обласними державними адміністраціями (Київською міською державною 

адміністрацією), центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері розвитку водного господарства (крім робіт на землях, зайнятих 

морями), та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
Дія Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, 

який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 557 

(далі – Порядок), поширюється на випадки проведення днопоглиблювальних 

робіт, тобто робіт, пов’язаних з виробітком або переміщенням ґрунту з метою 

збільшення природних (проектних) глибин, і не поширюється на роботи з 
розчистки русел річок та дна водойм (видалення з дна водних об’єктів твердих 

наносів без змін їх природних або проєктних параметрів).
Зважаючи на відсутність правових підстав для видачі дозволів на 

проведення робіт на землях водного фонду, починаючи з січня 2012 року і до 

набрання з 26.04.2014 чинності Законом України від 09.04.2014 № 1193-VII «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості 
документів дозвільного характеру», Держводагентством та організаціями, що 



належать до сфери його управління, дозволи на проведення робіт на землях 

водного фонду не видавались.
Безпосередньо Агентством, починаючи з 26.04.2014, видаються дозволи на 

днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших 

комунікацій на землях водного фонду та з 01.04.2016 погоджуються проєкти 

робіт на землях водного фонду (у частині робіт, пов’язаних із розчисткою русел 

річок, каналів і дна водойм). 
Станом на 08.02.2022 дозволи та погодження проєктів щодо проведення  

робіт на землях водного фонду ГО «Дніпровський спортивно-парусний яхт-клуб 

«Січ» (код ЄДРПОУ 25725262) Агентством не надавалися.
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