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ПРАВИЛА
загального водокористування в місцях масового відпочинку населення 

на водних об’єктах  
Чорноморської об’єднаної територіальної громади

І. Загальні положення
1.1 Правила загального водокористування (надалі Правила) розроблені на

виконання частини 7 статті 9, статті 47 Водного Кодексу України, на підставі
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  з  урахуванням
Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  06.03.2002  №  264  «Про
затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних
об'єктах»,  наказу Міністерства  України з  питань надзвичайних ситуацій та у
справах  захисту  населення  від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  від
03.12.2001 № 272 «Про затвердження правил охорони життя людей на водних
об’єктах України» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2002 р.
за № 95/6383 (у редакції наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України
від  24.09.2012  №  1214,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  16
жовтня 2012 р. за № 1739/22051).

1.2  Правила  регулюють  відносини  громадян,  підприємств,  установ,
організацій у сфері загального водокористування на водних об’єктах.

1.3 Правила встановлюють:
- обмеження щодо загального водокористування на водних об’єктах;
-  особливості  загального  водокористування  громадянами  на  водних

об’єктах;
- особливості користування водними об’єктами наданими в оренду;
- місця для любительського та спортивного рибальства (у тому числі у

зимовий  період)  на  підставі  визначення  територіальними  органами
рибоохорони;

-  заходи  для  забезпечення  охорони  життя  людей  під  час  масового
відпочинку  людей,  купання,  рибальства,  використання  водних  об’єктів  з
виробничою, оздоровчою чи спортивною метою.

1.4 Правила визначають:
-  місця  масового  відпочинку  людей  на  водних  об’єктах,  порядок  їх

обладнання і використання; 
- місця заборонені для купання;
- окремі зони катання на човнах і катерах, занять водними видами спорту.
1.5  До  місць  організованого  масового  відпочинку  населення  належать

земельні ділянки з прилеглим водним простором, призначені для організованого
відпочинку населення на берегових смугах водних об'єктів, та водні об'єкти, на
яких розташовані засоби розваг і атракціони, а також місця для занять водними
видами спорту та місця любительського і спортивного рибальства. 

1.5.1  Місця  масового  відпочинку  людей  на  воді,  купання,  катання  на
човнах,  водних  мотоциклах,  занять  водними  видами  спорту,  проведення



змагань,  свят,  регат маломірних суден на території  Чорноморської об’єднаної
територіальної громади  визначені згідно з додатками 1 цих Правил. 

1.5.2 Місця для проведення любительського та спортивного рибальства (в
тому числі у зимовий період) визначені із додатком 2 цих Правил.

1.6  Суб’єктами  загального  водокористування  на  водних  об’єктах  (далі
водокористувачі) можуть бути підприємства, установи, організації і громадяни
України, а також іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства.
Права  водокористувачів  охороняються  законом.  Порушені  права
водокористувачів  підлягають  поновленню  в  порядку,  встановленому
законодавством. 

1.7 У разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій, а також в
інших передбачених законодавством випадках, загальні права водокористувачів
можуть бути обмежені.

ІІ. Особливості загального водокористування громадянами

2.1  Загальне  водокористування  на  водних  об’єктах  здійснюється
громадянами  безкоштовно,  без  закріплення  водних  об'єктів  за  окремими
особами та без надання відповідних дозволів. 

2.2  Загальне  водокористування  здійснюється  громадянами  для
задоволення їх потреб в:

- масовому відпочинку на водних об’єктах;
- плаванні на човнах, катерах, водних мотоциклах та таке інше;
- здійсненні любительського та спортивного рибальства;
- водопою тварин;
-  забору  води  з  водних  об'єктів  без  застосування  споруд  та  технічних

пристроїв;
- забору води з криниць.
2.3 Під час масового відпочинку людей та купання на водних об’єктах

Чорноморської об’єднаної територіальної громади громадянам забороняється:
- запливати за огороджувальні буї;
- підпливати до моторних суден, вітрильників, веслових човнів та інших

плавзасобів;
- залізати на технічні та попереджувальні знаки, буї та інші предмети;
- використовувати рятувальні засоби і спорядження не за призначенням;
- стрибати в воду зі споруд, не пристосованих для цього і в місцях, де

невідомі глибина та стан дна;
- організовувати у воді ігри, пов'язані з пірнанням та захватом тих, хто

купається;
- забруднювати і засмічувати водойми та територію місць відпочинку на

воді;
- подавати обманні сигнали тривоги заради жарту;
- залишати без нагляду малолітніх дітей;
-  використовувати для  плавання  автомобільні  камери,  надувні  матраци,

лежаки, дошки та ін.;
- використовувати моторні, вітрильні, веслові човни, інші гребні і моторні

плавзасоби, водні велосипеди, швидкісні моторні плавзасоби, водні мотоцикли



в  місцях  купання  при  відсутності  буйкового  огородження  водної  зони  для
купання і в межах цієї зони;

- розпивати спиртні напої і купатись в нетверезому стані;
- приводити з собою собак та інших тварин. 
2.4 З метою охорони життя і здоров'я громадян, охорони навколишнього

природного  середовища  та  з  інших  передбачених  законодавством  підстав,
загальне водокористування громадян може обмежуватися на водних об'єктах,
розташованих на території  Чорноморської об’єднаної територіальної громади
шляхом заборони купання,  плавання на човнах,  забору води для питних або
побутових потреб, водопій тварин. За певних підстав визначаються інші умови,
що обмежують загальне водокористування. 

2.5  Користування  громадянами  пристанями,  причалами,  пунктами
базування  маломірних  (малих)  суден  здійснюється  відповідно  до  чинного
законодавства,  з  урахуванням  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  27
липня 1998 року № 1147 « Про прикордонний режим». 

ІІІ. Особливості загального водокористування
на водних об’єктах наданих в оренду

3.1  На  водних  об'єктах,  наданих  в  оренду,  загальне  водокористування
допускається на умовах та за погодженням з органом, який надав водний об'єкт
в оренду.

3.2  На  водоймищах,  які  передані  в  оренду,  враховуються  вимоги
загального водокористування.

3.3  На  водних  об'єктах,  наданих  в  оренду  для  риборозведення,
любительське та спортивне рибальство повинно здійснюватися згідно з Законом
України  «Про  тваринний  світ»,  «Про  рибне  господарство,  промислове
рибальство  та  охорону біоресурсів»,  Тимчасовим Порядком ведення  рибного
господарства  і  здійснення  рибальства,  затвердженим  Постановою  Кабінету
Міністрів  України  від  28.09.1996  №1192  та  Правилами  любительського  і
спортивного рибальства, затвердженими Наказом Держкомрибгоспу України від
15.12.1999 № 19, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.04.1999 р.
за № 269\3562. На водних об’єктах, наданих в оренду для риборозведення, на
яких  введено  в  дію  «Режим  рибогосподарської  експлуатації  водойм»
любительське  та  спортивне  рибальство  повинно  здійснюватися  згідно  з
регламентом здійснення любительського та спортивного рибальства введеного в
«Режимі рибогосподарської експлуатації водойм».

3.4 У користування на умовах оренди водні об'єкти (їх частини) місцевого
значення  та  ставки  можуть  надаватися  водокористувачам  лише  для
риборозведення, виробництва сільськогосподарської і промислової продукції, а
також у лікувальних і оздоровчих цілях. 

3.5  Передача  орендарем  права  на  оренду  водного  об'єкта  (чи  його
частини) іншим суб'єктам господарювання забороняється. 

3.6 Водокористувач, який узяв водний об'єкт у користування на умовах
оренди, зобов'язаний доводити до відома населення умови водокористування, а
також про заборону загального водокористування на водному об'єкті, наданому
в оренду. 



Якщо  водокористувачем  не  встановлено  таких  умов,  загальне
водокористування на водних об’єктах наданих в оренду визнається дозволеним
без обмежень. 

ІV. Обмеження загального водокористування
З  метою  охорони  життя  і  здоров'я  громадян,  охорони  навколишнього

природного  середовища  на  водних  об'єктах,  розташованих  на  території
Чорноморської  об’єднаної  територіальної  громади  встановлюються  наступні
обмеження загального водокористування. 

4.1  Обмеження  користування  в  місцях  масового  відпочинку
населення. 

4.1.1 В місцях масового відпочинку населення забороняється:
1) використання стійких та сильнодіючих пестицидів;
2) влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації;
3) скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф місцевості

(балки, пониззя, кар'єри тощо), а також у потічки; 
4)  розорювання  земель  (крім  підготовки  ґрунту  для  залуження  і

залісення), а також садівництво та городництво;
5) зберігання та застосування пестицидів і добрив;
6) влаштування літніх таборів для худоби;
7) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та

лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;
8) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;
9)  влаштування  звалищ  сміття,  гноєсховищ,  накопичувачів  рідких  і

твердих  відходів  виробництва,  кладовищ,  скотомогильників,  полів  фільтрації
тощо. 
   4.2 Обмеження для забору води для питних потреб та водопою тварин.

4.2.1  Заборонений  забір  води  для  питних  потреб  та  водопою  тварин
безпосередньо: з Дніпро-Бузького та Березанського лиману.
4.2.2. Заборонений забір води для питних потреб з поверхневих водойм. 
4.2.3 Водопій тварин дозволяється у спеціально відведених та обладнаних

місцях з дозволу Чорноморської  сільської ради.
4.3 Обмеження щодо купання, рибальства та відпочинку біля води.
4.3.1 Громадянам забороняється купання в затоплених кар'єрах, каналах,

пожежних водоймах,  ставках,  морських  акваторіях  і  інших водоймах,  які  не
мають визначених, обладнаних місць для масового відпочинку людей на водних
об’єктах, сезонних рятувальних постів. 

4.3.2 Непридатними та забороненими місцями для масового відпочинку
людей  на  водних  об’єктах,  пунктів  прокату  плаваючих  засобів,  водних
атракціонів,  місць  для  занять  водними  видами  спорту,  любительського  і
спортивного рибальства вважати території,  які  не увійшли до переліку місць
для організованого масового відпочинку населення на прибережних захисних
смугах водних об’єктів,  купання,  занять  водними видами спорту,  катання  на
човнах  на  території   Чорноморської  об’єднаної  територіальної  громади
(Додаток 1).

4.3.3 Місця масового відпочинку населення та місця для купання, порядок
їх обладнання і використання встановлюються цими Правилами згідно до вимог
чинного законодавства. 



4.3.4 Місця для проведення любительського та спортивного рибальства на
зимовий період встановлюються цими Правилами на підставі переліку ділянок
для  здійснення  любительського  та  спортивного  рибальства  визначених
територіальними органами рибоохорони (Додаток 2).

4.4 Обмеження щодо занять водними видами спорту, проведення на
водоймах змагань, свят, регат маломірних суден, катання на човнах, водних
мотоциклах, використання водних атракціонів.

4.4.1  Проведення  на  водоймах  змагань,  свят,  регат  маломірних  суден,
катання  на  човнах,  водних  мотоциклах дозволяється  в  місцях,  встановлених
цими  Правилами,  з  урахуванням  контрольованого  прикордонного  району
відповідно до чинного законодавства. 

V. Порядок користування місцями масового відпочинку громадян,
купання, любительського та спортивного рибальства на території

Очаківського району 

5.1.  Користування  місцями  масового  відпочинку  на  водних  об’єктах,
купання,  катання  на  човнах,  занять  водними  видами  спорту  здійснюється
громадянами на безоплатній основі.

5.2 Користування місцями любительського та спортивного рибальства (в
тому  числі  у  зимовий  період)  здійснюється  відповідно  до  чинного
законодавства з урахуванням даних Правил.

5.3 Організації, установи, за якими закріплені місця масового відпочинку
на водних об’єктах, катання на човнах, занять водними видами спорту можуть
надавати  платні  послуги,  які  встановлюються  відповідно  до  чинного
законодавства за погодженням з органами місцевого самоврядування. 

Перелік  платних  послуг  доводиться  до  громадян  через  засоби  масової
інформації відповідно до чинного законодавства. Надання платних послуг без
виконання зазначених умов не дозволяється;

VІ. Забезпечення охорони життя людей
під час користування водними об’єктами для купання та відпочинку.

6.1  Керівники підприємств,  установ  та  організацій,  а  також громадяни
України, іноземці та особи без громадянства, які використовують водойми або
їх  частину  з  виробничою,  оздоровчою  чи  спортивною  метою  або  для
відпочинку громадян спільно із відповідальними службами зобов’язані:

6.1.1  Вжити  заходів  щодо  забезпечення  охорони  життя  людей  згідно
чинного законодавства. 

6.1.2  В  межах  закріпленої  ділянки  водної  поверхні  чи  прибережної
частини водойми, створити, забезпечити особовим складом та укомплектувати
згідно з розділом ІІІ Правил охорони життя людей на водних об’єктах України
затверджених  наказом  МНС  України  під  №  272  від  03  грудня  2001  року,
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 р. за № 95/6383
(у редакції наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 24.09.2012
№ 1214, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 р. за №
1739/22051) сезонні рятувальні пости, згідно із додатком 



6.1.3 Узгодити умови використання водойми чи частини з відповідними
органами  та  підрозділом  прикордонної  служби  «Очаків»  згідно  чинного
законодавства;

6.1.4  Вжити  заходів  щодо  підготовки  місць  масового  відпочинку  на
водних об’єктах, купання, катання на човнах занять водними видами спорту та
їх обладнання. 

6.1.5 Забезпечити роботу радіофікації в  місцях масового відпочинку на
водних об’єктах, купання, катання на човнах занять водними видами спорту з
метою доведення  необхідної  інформації  і  організації  роз'яснювальної  роботи
серед громадян стосовно заходів безпеки на воді;

6.1.6  У  місцях  масового  купання  обладнати  та  розмістити  на  видних
місцях стенди з матеріалами щодо попередження нещасних випадків на воді; на
стендах  необхідно  мати  виписки  з  Правил  охорони  життя  людей  на  водних
об’єктах,  плакати  "Учись  плавати",  "Способи  рятування",  поради
відпочиваючим  про  порядок  купання  та  прийняття  сонячних  ванн,  прийоми
саморятування,  прийоми  рятування  потопаючих,  прийоми  надання  першої
медичної допомоги потерпілим, номери телефонів та адреси міліції, аварійно-
рятувальної служби та медичного закладу;

6.1.7 Щороку перед початком купального сезону провести обстеження та
очищення дна акваторії, відведене для купання людей. Отримати погоджені у
відповідному порядку документи (додаток 3 Наказу Міністерства надзвичайних
ситуацій України від 24.09.2012 № 1214, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 16 жовтня 2012 р. за № 1739/22051 ):

- паспорт підводної частини акваторії;
- акт водолазного обстеження дна акваторії;
- карта виміру глибин дна акваторії;
- акт про усунення перешкод з дна акваторії (додаток 3).
6.1.8 Укласти договори на обслуговування з державними (комунальними)

аварійно-рятувальними службами.
6.2  Забороняється  відкриття  і  функціонування  оздоровчих  закладів  в

місцях масового відпочинку на водних об’єктах,  купання,  катання на човнах
занять  водними  видами  спорту  без  обстеження  і  очистки  акваторій,  без
наявності  розгорнутого  відомчого  сезонного  рятувального  поста,
укомплектованого  підготовленими  матросами-рятувальниками,  плавцями-
рятувальниками і оснащеного необхідним рятувальним майном.

6.3  При  проведенні  екскурсій,  колективних  виїздів  на  відпочинок  та
інших  масових  заходів  на  водоймах  керівники  підприємств,  установ  та
організацій,  що  організовують  такі  екскурсії  та  виїзди,  повинні  призначати
наказом осіб, які відповідають за безпеку людей на воді, громадський порядок
та охорону навколишнього середовища. 

6.4  Відповідальність  за  організацію  охорони  життя  людей  під  час
проведення спортивного та любительського рибальства (в тому числі у зимовий
період)  у  встановлених  цими  Правилами  ділянках  на  водоймах,  несе
адміністрація підприємства (товариства мисливців і  рибаків),  якому надано у
користування дані ділянки, відповідно до чинного законодавства.

VІІ. Відповідальність
за порушення Правил загального водокористування.



7.1  Порушення  Правил  загального  водокористування  тягне  за  собою
дисциплінарну,  адміністративну,  цивільно-правову  або  кримінальну
відповідальність згідно з законодавством України.

7.2 Відповідальність за порушення Правил загального водокористування
несуть особи, винні у:

1) самовільному захопленні водних об'єктів;
2) забрудненні та засміченні вод;
3) порушенні режиму господарської діяльності у водоохоронних зонах та

на землях водного фонду;
4) недотриманні умов дозволу або порушенні Правил водокористування;
5)  самовільному  проведенні  гідротехнічних  робіт  (будівництво  ставків,

дамб, каналів, свердловин);
6) пошкодженні водогосподарських та гідрометричних споруд і пристроїв,

порушенні Правил експлуатації та встановлених режимів їх роботи;
7) незаконному створенні систем скидання зворотних вод у водні об'єкти,

каналізаційну мережу або зливну каналізацію та несанкціонованому скиданні
зворотних вод;

8) використанні земель водного фонду не за призначенням;
9)  неповідомленні  (приховуванні)  відомостей  про  аварійні  ситуації  на

водних об'єктах;
10)  відмові  від  надання  (приховуванні)  проектної  документації  та

висновків  щодо  якості  проектів  підприємств,  споруд  та  інших  об'єктів,  що
можуть впливати на стан вод, а також актів і висновків комісій, які приймали
об'єкт в експлуатацію;

11) порушення правил рибальства;
12) здійснення забору води з рибогосподарських водойм без ефективного

рибозахисного пристрою.
7.3  Підприємства,  установи,  організації  і  громадяни  України,  а  також

іноземні  юридичні  і  фізичні  особи  та  особи  без  громадянства  несуть
відповідальність  за  дотриманням  вимог,  які  визначені  цими  Правилами,  та
зобов'язуються відшкодувати збитки, завдані ними внаслідок порушень Правил
загального  водокористування,  в  розмірах  і  порядку,  встановлених
законодавством України.

7.4  Відшкодування  збитків,  завданих  внаслідок  порушень  Правил
загального  водокористування,  не  звільняє  винних  в  здійсненні  заходів  щодо
ліквідації шкідливих наслідків.

7.5  Притягнення  винних  у  порушенні  Правил  загального
водокористування  до  відповідальності  не  звільняє  їх  від  обов'язку
відшкодування  збитків,  завданих  ними  внаслідок  порушення  водного
Законодавства.

Заступник сільського голови 
з питань ЖКГ та благоустрою                                                                                 М.Ф. Сілівон
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