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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Більше половини земельного фонду України
перебуває у приватній власності. У багатьох випадках власники приватних
земельних ділянок використовують їх без дотримання вимог земельного та
екологічного законодавства, на свій розсуд змінюючи природний стан
ділянок та їх ландшафтну структуру. Зокрема, протягом останнього
десятиліття в нашій країні набула поширення практика створення на
земельних ділянках приватної власності штучних водойм та інших водних
об’єктів. Створення таких об’єктів поліпшує пейзажний вид земельних
ділянок, однак досить часто спричиняє негативні екологічні наслідки –
підняття рівня підземних вод, підтоплення територій та руйнування будівель,
зміну берегів природних водойм, зменшення площ сільськогосподарських та
лісогосподарських угідь тощо. Безсистемне, екологічно необґрунтоване
створення штучних водних об’єктів на земельних ділянках приватної
власності призводить також до погіршення стану суміжних земель та
спричинення їх власникам екологічної шкоди та матеріальних збитків.
Значною мірою така поведінка землевласників обумовлена недостатньо
повним та чітким правовим регулюванням відносин щодо створення штучних
водних об’єктів. Саме тому вітчизняне законодавство про створення та
використання штучних водних об’єктів власниками земельних ділянок
потребує вдосконалення. Його необхідність обумовлена також Угодою про
асоціацію з Європейським Союзом, за якою Україна взяла на себе
зобов’язання привести управління водними ресурсами у відповідність до
стандартів ЄС.

Науково-теоретичну основу даного дисертаційного дослідження склали
наукові праці таких вчених у галузі земельного, водного та екологічного
права як: Г. О. Аксеньонок, В. І. Андрейцев, Н. О. Багай, С. Б. Байсалов,
Г. І. Балюк, В. Д. Басай, Ц. В. Бичкова, А. Г. Бобкова, С. А. Боголюбов,
Ю. А. Вовк, А. П. Гетьман, Г. К. Гінс, В. І. Гордєєв, В. К. Григор’єв,
Л. І. Дембо, В. О. Джуган, В. М. Єрмоленко, Б. В. Єрофєєв, О. І. Заєць,
М. П. Ішимов, М. Д. Казанцев, Т. Г. Калініченко, І. І. Каракаш, Є. Л. Кеніг,
Р.С.Кірін, Н. Р. Кобецька, Т. О. Коваленко, О. С. Колбасов,
О. М. Колотинська, В. В. Кононов, В. І. Корецький, В. В. Костицький,
І. О. Костяшкін, М. І. Краснов, М. В. Краснова, П. Ф. Кулинич,
Н. Р. Малишева, А. М. Мірошниченко, І. В. Мироненко, В. Л. Мунтян,
В. В. Носік, В. М. Правдюк, М. М. Рейнке, А. А. Рускол, Д. В. Санніков,
В. І. Семчик, О. Д. Сиваков, В. Д. Сидор, А. К. Соколова, Е. Л. Страунінг,
Н. І. Тітова, Л. А. Тимофєєв, Т. О. Третяк, А. М. Турубінер, Д. С. Флексор,
Т. Є. Харитонова, Л. Л. Чаусова, Ю. С. Шемшученко, Д. С. Шилкін,
М. В. Шульга, А. М. Шуміло та інші.

При проведенні даного дослідження були також використані праці
фахівців природничої та економічної наук В. А. Вейнерта,
І. Л. Головинського, В. А. Голяна, С. І. Дорогунцова, Н. Б. Закорчевної,
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О. П. Канаша, С. С. Левковського, А. І. Макарова, І. А. Пашенюка,
М. І. Ромащенка, В. А. Сташука, М. А. Хвесика, А. В. Яцика та інших.

Зазначене свідчить про актуальність теми дисертації та необхідність
проведення наукового дослідження даної проблематики з метою пошуку
шляхів вдосконалення правового регулювання створення та використання
штучних водних об’єктів на землях приватної власності в Україні.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану науково-дослідних
робіт відділу проблем аграрного та земельного права Інституту держави і
права ім. В. М. Корецького НАН України «Публічно-приватне партнерство у
сфері аграрних та земельних відносин» (номер державної реєстрації РК
0111U010212) та «Правові проблеми розвитку сільських територій України»
(номер державної реєстрації РК 0113U007855).

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розроблення
теоретичних основ та формулювання науково-обґрунтованих пропозицій
щодо побудови ефективного правового механізму створення і використання
штучних водних об’єктів в Україні на землях приватної власності.

Зазначена мета обумовила постановку таких задач дисертаційного
дослідження:

– визначити поняття та види штучних водних об’єктів як об’єктів
правових відносин;

– дослідити співвідношення норм земельного, водного, гірничого та
екологічного права у правовому регулюванні створення і використання
штучних водних об’єктів на землях приватної власності;

– проаналізувати зарубіжний досвід правового регулювання створення
та використання штучних водних об’єктів на землях приватної власності;

– дослідити розвиток законодавства України щодо створення та
використання штучних водних об’єктів на землях приватної власності та
шляхи його вдосконалення;

– дослідити зміст правового регулювання створення штучних водних
об’єктів на землях приватної власності;

– дослідити зміст правового регулювання використання штучних
водних об’єктів, створених на землях приватної власності.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері створення та
використання штучних водних об’єктів на землях приватної власності.

Предметом дослідження є правове регулювання створення та
використання штучних водних об’єктів в Україні на землях приватної
власності.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного
дослідження є наступні загальнофілософські, загальнонаукові, спеціально-
наукові методи пізнання правових явищ. Синтетичний метод та метод
комплексного аналізу дозволили пізнати цілісність проблеми. Історико-
правовий метод використаний з метою аналізу розвитку законодавства та
юридичної доктрини для врегулювання відносин зі створення та
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використання штучних водних об’єктів в межах приватних земельних
ділянок. Діалектичний метод дозволив виявити суперечності окремих етапів
розвитку правових умов створення та використання штучних водних об’єктів.
Аналіз стану правового регулювання створення і використання штучних
водних об’єктів за законодавством України та країн ближнього і дальнього
зарубіжжя проводився з використанням аналітично-статистичного методу.
Формально-логічний метод застосовувався для формулювання понять
окремих правових явищ. Логіко-юридичний та системно-структурний методи
використовувались для побудови логічної структури дисертаційного
дослідження та формулювання отриманих в результаті його проведення
наукових висновків. Дослідження правового режиму окремих складових
штучних водних об’єктів (земля, води тощо), їх залежність одне від одного в
рамках екосистеми «штучний водний об’єкт» проводилось з використанням
структурно-функціонального методу. Метод тлумачення правових норм
застосовувався для з’ясування змісту нормативно-правових актів. За
допомогою порівняльно-правового методу були зіставлені юридичні поняття,
явища, процеси, виявлені їх спільні риси та відмінності. Метод
функціонально-правового аналізу дозволив науково обґрунтувати
необхідність прийняття нормативного акту для вдосконалення правового
регулювання створення та використання штучних водних об’єктів на
приватних земельних ділянках. Формально-юридичний метод використаний
для дослідження зв’язку між внутрішнім змістом і зовнішньою формою
такого правового явища як створення та використання штучних водних
об’єктів в межах приватних земельних ділянок. Догматичний метод
застосовувався при розробці пропозицій для вдосконалення та проектування
нових правових норм.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше в
юридичній науці України було здійснене комплексне наукове дослідження
правового регулювання створення і використання штучних водних об’єктів
на приватних земельних ділянках, запропонований новий цілісний правовий
механізм відповідної діяльності. Обґрунтовано доцільність удосконалення
правових норм в частині створення та використання штучних водних об’єктів
в межах приватних земельних ділянок та доведена необхідність у внесенні
змін до деяких нормативно-правових актів.

Новизна дослідження характеризується наступними положеннями, які
виносяться на захист:

вперше:
– доведено, що правовий режим штучної водойми, створеної в межах

приватної земельної ділянки, – це органічне, взаємодоповнююче поєднання
правових режимів вод, які наповнюють таку водойму, дна штучної водойми
та прилеглих по її периметру земель в межах земельної ділянки;

– визначені особливості здійснення права власності на води штучної
водойми, які полягають в тому, що: 1) правомочність володіння такими
водами власник земельної ділянки спроможний здійснювати з урахуванням
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того, що не залежно від його волі вода, що наповнює такий об’єкт, перебуває
в природному кругообігу, а її склад як фізичної (природної) субстанції
постійно змінюється; 2) правомочність користування водами штучних водних
об’єктів власник здійснює з урахуванням ряду правових обмежень з метою
забезпечення відповідності способів користування штучною водоймою меті її
створення та природоохоронним вимогам; 3) правомочність розпорядження
водами здійснюється шляхом розпорядження земельною ділянкою, оскільки
води поділяють юридичну долю земельної ділянки через нерозривний зв’язок
з нею;

– обґрунтоване формування міжгалузевого правового інституту
створення штучного водного об’єкту як сукупності норм земельного,
водного, екологічного та деяких інших галузей права, які регулюють
комплекс суспільних відносин щодо створення штучних водних об’єктів на
землях приватної власності;

– обґрунтована доцільність введення у водне законодавство України,
поруч із правом загального та правом спеціального водокористування, ще
одного його виду – права відособленого водокористування, під яким
пропонується розуміти сукупність водно-правових норм, спрямованих на
регулювання монопольного використання штучних водних об’єктів їх
власниками або орендарями (концесіонерами);

– сформульоване положення про те, що на власників штучних водних
об’єктів, які створюються за рахунок наповнення їх водами, що є частиною
водного фонду України, доцільно покласти обов’язок надавати іншим особам
можливість реалізації права загального водокористування та права на
користування штучним водним об’єктом для протипожежних потреб у
випадках виникнення загрози безпеці людини і довкілля;

– сформульоване поняття водної земельної ділянки, під якою
пропонується розуміти земельну ділянку з штучно створеним водним
об’єктом, яка не входить до складу категорії земель водного фонду, а площа
та місце розташування водного об’єкту на ній не унеможливлюють
використання земельної ділянки за її основним видом використання
(основним цільовим призначенням категорії земель);

удосконалено:
– поняття штучного водного об’єкта як об’єкта правовідносин, під

яким пропонується розуміти створений людиною з визначеною метою
елемент ландшафту, який в результаті дії природних процесів набуває
ознак екосистеми, до складу якої входять функціонально взаємопов’язані
між собою води, що перебувають у кругообігу вод в природі, земля,
покрита природними водами і обмежена береговою лінією, а також флора,
фауна та мікроорганізми, які взаємодіють як єдине функціональне ціле,
впливаючи один на одного та на навколишнє природне середовище в
цілому;

– пропозицію щодо доцільності закріплення у законодавстві обов’язку
власника земельної ділянки, який виявив бажання створити штучний водний
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об’єкт, забезпечити (замовити за власні кошти) проведення досліджень, які
дозволять проаналізувати природну і правову можливість створення
штучного водного об’єкту в межах земельної ділянки з метою запобігання
негативному впливу на довкілля та порушенню прав власників (користувачів)
суміжних земельних ділянок. Такі дослідження запропоновано здійснювати в
рамках проекту будівництва штучного водного об’єкту до початку його
створення. Крім того, запропоновано закріпити в законодавстві обов’язок
власника земельної ділянки замовити розробку паспорта штучного водного
об’єкту після його створення;

– вчення про структуру цільового призначення земельних ділянок, в
рамках яких запропоновано виділяти основні та додаткові види використання
земельних ділянок. Основний вид використання земельних ділянок має
відображати пріоритетні види (напрями) користування земельною ділянкою
за її цільовим призначенням в рамках відповідної категорії земель.
Додатковий вид використання земельних ділянок має відображати допустимі
види їх використання, які не охоплюються цільовим призначенням земель
певної категорії. Створення штучного водного об’єкту в межах приватної
земельної ділянки слід розглядати як здійснення додаткового виду її
використання;

– положення про розмір компенсаційних та штрафних виплат як санкції
за недотримання власниками штучних водних об’єктів природоохоронного
законодавства України, який повинен перевищувати вартість заходів охорони
довкілля;

дістали подальшого розвитку:
– пропозиції щодо оподаткування водної земельної ділянки, згідно з

якими землі дна штучного водного об’єкту, землі по його периметру та води,
які його наповнюють, повинні оподатковуватись не окремо, а як єдиний
об’єкт оподаткування;

– положення про інституційне забезпечення виконання функції
державного контролю за дотриманням проекту будівництва штучного
водного об’єкту, яку запропоновано покласти на Державну екологічну
інспекцію;

– пропозиції щодо порядку отримання спеціального дозволу на
створення штучного водного об’єкту в межах приватної земельної ділянки,
згідно з яким такий дозвіл мають надавати місцеві ради.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
дисертація являє собою науково-прикладну розробку. Основні положення та
результати дослідження можуть бути використані у: науково-дослідній сфері
– в наукових дослідженнях правових проблем створення та використання
штучних водних об’єктів та інших видів зміни природних ландшафтів;
правотворчості – отримані результати можуть бути використані для розробки
проектів нормативно-правових актів України; освітній сфері – в процесі
викладання курсів з водного і земельного права у вищих навчальних закладах
України.
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Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення
дисертації та практичні рекомендації були апробовані на міжнародних
науково-практичних конференціях: «Людина і закон: публічно-правовий
вимір» (м. Одеса, 19–20 жовтня 2012 р.); «Пріоритетні напрямки розвитку
правової системи України» (м. Львів, 18–19 січня 2013 р.); «Актуальні
проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських
правовідносин» (м. Хмельницький, 17–18 травня 2013 р.); «Актуальні правові
проблеми публічно-приватного партнерства у сфері аграрних, земельних,
екологічних та космічних відносин» (м. Київ, 22 листопада 2013 р.); Právna
veda a prax v treťom tisícročí (Košice, 27–28 február 2015); «Правові відносини:
проблеми теорії та практики» (м. Київ, 15 листопада 2013 р.); Міжнародній
науково-практичній інтернет-конференції «Фінансове право у ХХІ сторіччі:
здобутки та перспективи» (м. Ірпінь, 2012 р.); Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Правове забезпечення економічного розвитку та
екологічної безпеки суспільства» (м. Вінниця, 14–15 травня 2015 р.);
Круглому столі «Сучасні досягнення наук земельного, аграрного та
екологічного права» (м. Харків, 24 травня 2013 р.).

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження дістали
відображення в 14 наукових статтях, з яких 10 опубліковані у фахових
виданнях України та 3 – в іноземних періодичних наукових виданнях, а також
у 9 тезах доповідей на науково-практичних конференціях.

Структура дисертації. Дисертація складається зі переліку умовних
позначень, вступу, трьох розділів, які містять 11 підрозділів, висновків,
списку використаних джерел (204 найменування) та додатку. Загальний обсяг
дисертації становить 227 сторінок, з них список використаних джерел –
21 сторінка, додаток – 9 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі розкриваються актуальність теми дисертаційного
дослідження, зв’язок роботи з науковими програмами, об’єкт, предмет,
методи, мета і задачі дослідження, науково-теоретична основа дисертаційного
дослідження, формулюються наукова новизна та практичне значення
одержаних результатів.

Розділ 1 «Теоретико-правова характеристика створення і
використання штучних водних об’єктів на землях приватної власності»
складається з чотирьох підрозділів.

У підрозділі 1.1 «Поняття та види штучних водних об’єктів як
об’єктів правових відносин» аналізується зміст поняття «штучний водний
об’єкт» як об’єкта правових відносин та доводиться доцільність його
закріплення у законодавстві.

Доводиться, що чинне законодавство України дозволяє створення в
межах приватних земельних ділянок штучних водних об’єктів, які
класифікуються за: 1) напрямком та інтенсивністю руху водних мас –
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водойми; 2) цільовим призначенням – рибогосподарські, протиерозійні та
інші штучні водойми. Визначені особливості правового режиму різних видів
штучних водних об’єктів, створених в межах приватних земельних ділянок.

У підрозділі 1.2 «Розмежування та взаємодія норм земельного, водного,
гірничого та екологічного права у правовому регулюванні створення і
використання штучних водних об’єктів на землях приватної власності»
зазначається, що відносини зі створення та використання штучних водних
об’єктів в основному регулюються земельним, водним, гірничим та
екологічним правом. Земельно-правові норми регулюють відносини щодо
користування земельними ділянками при створенні та використанні всіх
штучних водних об’єктів. Дія водного законодавства поширюється на
відносини зі створення та використання штучних водних об’єктів, які є
складовою водного фонду країни, а гірничого законодавства – на відносини зі
створення штучних водних об’єктів, які наповнюються підземними водами. У
разі негативного впливу на довкілля чи виникнення загрози такого впливу
при створенні та використанні штучних водних об’єктів застосовуються
норми екологічного законодавства. Взаємодіючи між собою, зазначені галузі
права забезпечують комплексне правове регулювання створення та
використання штучних водних об’єктів на приватних земельних ділянках.

У підрозділі 1.3 «Зарубіжний досвід правового регулювання створення
та використання штучних водних об’єктів на землях приватної власності»
аналізується законодавство Республіки Молдова, Республіки Казахстан,
Російської Федерації, Федеративної Республіки Німеччина, Чеської
Республіки, законодавство Європейського Союзу та законодавство штату
Вісконсин (США). Об’єктом аналізу є правові норми, які визначають:
класифікацію штучних водних об’єктів, правовий режим штучних водних
об’єктів, створених в межах приватних земельних ділянок, порядок набуття
та здійснення права загального водокористування на таких штучних водних
об’єктах. Виявлений позитивний і негативний досвід дії законодавства
зазначених країн, який запропоновано врахувати при вдосконаленні чинного
законодавства України.

Підрозділ 1.4 «Розвиток законодавства України про штучні водні
об’єкти на землях приватної власності та шляхи його вдосконалення»
присвячений аналізу законодавства, яке діяло на території України впродовж
трьох історичних періодів: дореволюційного (середина XIX століття –
1917 р.), радянського (1917 р. – 1991 р.) та періоду незалежності (з 1991 р.).
Предметом аналізу законодавства дореволюційного періоду стало відповідне
законодавство Російської та Австро-Угорської імперій, що діяло на території
України. Встановлено, що в Австро-Угорській імперії правові відносини зі
створення та використання штучних водних об’єктів на землях приватної
власності регулювались спеціальним законодавством, яке враховувало
публічні інтереси у цій сфері та носило більш імперативний характер, ніж
законодавство Російської імперії, де такі правові відносини регулювались
цивільним законодавством.
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Радянський період розвитку законодавства щодо створення і
використання штучних водних об’єктів запропоновано поділити на два етапи.
Впродовж першого етапу (1917 р. – 1968 р.) таке законодавство діяло
переважно на території посушливих регіонів СРСР. З 1968 р. по 1991 р. його
дія була поширена і на територію сучасної України. Однак, законодавством
радянського періоду порядок створення штучних водних об’єктів не був
достатньо врегульованим. Законодавство України періоду незалежності
надало власникам земельних ділянок право на створення та використання
штучних водних об’єктів, однак не містить правового механізму його
здійснення.

Розділ 2 «Правове регулювання створення штучних водних
об’єктів на землях приватної власності» складається з чотирьох
підрозділів.

У підрозділі 2.1 «Право на створення штучних водних об’єктів на
землях приватної власності та його суб’єкти» доводиться, що право на
створення штучних водойм в межах приватних земельних ділянок є законним
правом власників приватних земельних ділянок, реалізація якого має бути
детально врегульована нормами права. В зв’язку з цим пропонується
встановити у законодавстві ряд юридичних обов’язків, які власники повинні
виконувати при здійсненні права на створення штучного водного об’єкту на
приватній земельній ділянці. Зокрема, запропоновано покласти на власників
земельних ділянок обов’язок проводити комплексне дослідження, яке
дозволить визначити природну і правову можливість створення штучного
водного об’єкту в межах земельної ділянки. Такі дослідження доцільно
здійснювати до початку створення штучного водного об’єкту на етапі
підготовки проекту його будівництва.

У підрозділі 2.2 «Повноваження органів влади у сфері створення
штучних водних об’єктів на землях приватної власності» досліджуються
зміст повноважень органів влади у сфері створення штучних водних
об’єктів та шляхи їх вдосконалення. Зокрема, дисертантом обґрунтована
правова модель погодження органами влади створення штучних водних
об’єктів на приватних земельних ділянках, яка включає: 1) попереднє
погодження створення штучного водного об’єкту територіальними
органами Держгеокадастру, Держводагентства та Держгеонадр, у разі
розташування ділянки у населеному пункті – територіальними органами
Мінрегіонбуду, на землях оздоровчого або рекреаційного призначення –
територіальними органами Держсанепідслужби, а на землях
лісогосподарського призначення – територіальними органами
Держлісагентства; 2) погодження розробленого проекту будівництва
штучного водного об’єкту тими ж органами влади; 3) здійснення
екологічної експертизи проекту будівництва штучного водного об’єкту
територіальними органами Мінприроди після проведення його
громадського обговорення та опрацювання організацією, яка його
виготовила, зауважень та пропозицій громадськості; 4) надання місцевою
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радою дозволу на створення штучного водного об’єкту в межах приватної
земельної ділянки.

У підрозділі 2.3 «Правове регулювання використання земель приватної
власності для створення штучних водних об’єктів» досліджуються правові
питання використання земель різних категорій, на яких будівництво штучних
водних об’єктів власниками ділянок є правомірним. З метою забезпечення
використання земельних ділянок, в тому числі й ділянок з штучними водними
об’єктами, за цільовим призначенням дисертантом обґрунтована пропозиція
щодо закріплення у Земельному кодексі України основних та додаткових
видів використання земельних ділянок. Створення штучного водного об’єкту
в межах приватної земельної ділянки слід розглядати як додатковий вид її
використання. Право на користування земельною ділянкою за додатковим
видом її використання має надаватися її власнику (користувачу) правовим
актом індивідуальної дії.

У підрозділі 2.4 «Особливості правового регулювання створення
штучних водних об’єктів на землях водного фонду приватної власності»
зазначається, що правовий механізм створення штучних водних об’єктів на
землях водного фонду містить прогалини, які сприяють безсистемному
створенню приватними особами штучних водних об’єктів на землях водного
фонду. Запропоновані зміни до нормативно-правових актів України,
спрямовані на забезпечення дотримання екологічних вимог при створенні
штучних водних об’єктів на землях водного фонду. Крім того,
обґрунтовуються пропозиції щодо закріплення у законодавстві правового
механізму захисту прав власників (користувачів) суміжних земельних
ділянок, на які після створення штучного водного об’єкту поширюється
правовий режим прибережної захисної смуги.

Розділ 3 «Правове регулювання використання штучних водних
об’єктів, створених на землях приватної власності» складається з трьох
підрозділів.

У підрозділі 3.1 «Правові питання використання земель приватної
власності, на яких розташовані штучні водні об’єкти» досліджуються
особливості використання земельних ділянок інших категорій земель, ніж
землі водного фонду, на яких розташовані штучні водні об’єкти, та
обґрунтовується необхідність введення в земельне законодавство України
поняття «водна земельна ділянка». Визначаються зміст правового режиму
водних земельних ділянок, складовою частиною якого мають, на думку
дисертанта, стати правові вимоги щодо їх використання способами, які
дозволять запобігти заподіяння шкоди довкіллю та порушення права
власників (користувачів) суміжних земельних ділянок. Дисертантом
обґрунтована також правова концепція оподаткування водної земельної
ділянки як єдиного об’єкта.

У підрозділі 3.2 «Право водокористування на штучних водних
об’єктах, розташованих на землях приватної власності» досліджуються
питання класифікації видів права водокористування за Водним кодексом
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України та аналізуються особливості здійснення права водокористування
на штучних водних об’єктах, які знаходяться в межах приватних
земельних ділянок. Доводиться доцільність введення у водне
законодавство України, поряд із правом загального і спеціального
водокористування, права відособленого водокористування та
формулюється його поняття.

У підрозділі 3.3 «Правові аспекти охорони довкілля при використанні
штучних водних об’єктів на землях приватної власності» досліджуються
питання правової охорони довкілля при здійсненні права користування
штучними водними об’єктами. З метою більш точного визначення змісту
прав та обов’язків суб’єктів права водокористування на штучних водних
об’єктах, створених в межах приватних земельних ділянок, запропоновано
виділяти три види правової охорони довкілля при здійсненні права
користування такими водними об’єктами, а саме: загальну, спеціальну та
екосистемну. Надається їх поняття та розкривається зміст. Доводиться, що
правове регулювання відносин між державою (суспільством) та приватними
особами у сфері використання земельних ділянок зі штучними водними
об’єктами доцільно гармонізувати на засадах принципу пріоритету публічних
інтересів у сфері природокористування над приватними інтересами у цій
сфері, принципу заохочення, а також принципу невідворотності покарання за
шкоду довкіллю.

ВИСНОВКИ

У дисертації проведене теоретичне узагальнення та запропоноване нове
вирішення наукового завдання, що полягає у комплексному дослідженні
правових проблем створення та використання штучних водних об’єктів на
землях приватної власності, а також у розроблені на цій основі науково
обґрунтованих висновків та рекомендацій щодо вдосконалення законодавства
у цій сфері:

1. Штучний водний об’єкт як об’єкт правовідносин – це створений
людиною з визначеною метою елемент ландшафту, який в результаті дії
природних процесів набуває ознак екосистеми, до складу якої входять
функціонально взаємопов’язані між собою води, що перебувають у
кругообігу вод в природі, земля, покрита природними водами і обмежена
береговою лінією, а також флора, фауна та мікроорганізми, які взаємодіють
як єдине функціональне ціле, впливаючи один на одного та на навколишнє
природне середовище в цілому.

2. Суть права власності на штучні водні об’єкти на земельних ділянках
приватної власності, полягає у особливостях здійснення тріади
правомочностей власника. Так, правомочність володіння такими водами
власник земельної ділянки здійснює з урахуванням того, що незалежно від
волі власника вода як фізична (природна) субстанція, що наповнює штучний
водний об’єкт, перебуває в природному кругообігу і постійно змінюється.
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Правомочність користування водами штучних водних об’єктів власник
здійснює з урахуванням ряду правових обмежень з метою забезпечення
відповідності способів користування штучною водоймою меті її створення та
природоохоронним вимогам. Нарешті, правомочність розпорядження водами
здійснюється шляхом розпорядження земельною ділянкою, оскільки вони
поділяють юридичну долю земельної ділянки через нерозривний зв’язок з
нею.

3. Правове регулювання створення та використання штучних водних
об’єктів в межах приватних земельних ділянок в Австро-Угорській імперії
носило публічно-правовий характер, натомість правове регулювання
створення та використання штучних водних об’єктів в межах приватних
земельних ділянок в Російській імперії та сучасній Україні ґрунтується на
засадах приватноправового регулювання.

4. У законодавствах Німеччини, Російської Федерації та Республіки
Казахстан закріплена конструкція правового режиму штучних водних
об’єктів, яка будується на єдності юридичної долі вод та земель, які
становлять єдиний об’єкт правовідносин. Законодавства штату Вісконсин
(США) та Молдови диференціюють правовий режим штучних водних
об’єктів, який включає правовий режим вод, що наповнюють водний об’єкт,
та правовий режим земель, включаючи дно, на яких розташований штучний
водний об’єкт. Тому у зазначених країнах є різними і галузеві структури
правових норм, які регулюють відносини зі створення та використання
штучних водних об’єктів. У Німеччині такі відносини регулюються водним
законодавством і законодавством про планування та розвиток територій, у
Молдові – водним законодавством (крім створення замкнених водойм, яке
регулюється земельним законодавством), а у Російській Федерації та
Республіці Казахстан – розширення водних об’єктів регулюється водним
законодавством, а створення штучних водойм в межах приватних земельних
ділянок – земельним законодавством. Натомість законодавство Чеської
Республіки не регламентує суспільні відносини щодо створення штучних
водних об’єктів в межах приватних земельних ділянок.

5. В Україні відносини зі створення та використання штучних водних
об’єктів регулюються сукупністю норм земельного, водного, гірничого та
екологічного права, у якій провідну роль відіграють норми земельного та
водного права.

6. Земельне та водне законодавства України надають власникам
приватних земельних ділянок право на створення штучних водних об’єктів
без визначення порядку його здійснення. Водночас реалізацію такого права
доцільно визнавати правомірною за умови виконання власниками земельних
ділянок юридичних обов’язків, які мають бути закріплені у законодавстві. До
таких обов’язків доцільно віднести обов’язок розробки проекту будівництва
штучного водного об’єкту тощо.

7. Створення штучного водного об’єкту як додатковий вид
використання земельної ділянки має здійснюватися у дозвільному порядку –
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на підставі правового акту індивідуальної дії, виданого на основі
досліджень, проведених з метою з’ясування наявності природних та
правових передумов для будівництва штучного водного об’єкту на
відповідній земельній ділянці.

8. Погодження органами влади створення штучного водного об’єкту
має здійснюватись на основі моделі, за якої управління водними, земельними
та іншими суміжними з ними природними ресурсами базується на
збалансованому поєднанні трьох принципів: басейновому, адміністративно-
територіальному та галузевому.

9. Правове забезпечення оподаткування водних земельних ділянок
має базуватися на правовій концепції, згідно з якою сама земельна ділянка,
включаючи дно штучного водного об’єкту та води, які його наповнюють,
складають єдиний об’єкт правовідносин щодо оподаткування, а його
складові (земля, води тощо) не підлягають оподаткуванню як окремі
природні об’єкти.

10. Земельні ділянки інших категорій земель, ніж землі водного
фонду, в межах яких побудовані штучні водні об’єкти, доцільно
кваліфікувати як водні земельні ділянки. Водна земельна ділянка – це
земельна ділянка з штучно створеним водним об’єктом, яка не входить до
складу категорії земель водного фонду, а площа та місце розташування
водного об’єкту на ній не унеможливлюють використання земельної
ділянки за її основним видом використання (основним цільовим
призначенням категорії земель).

11. Водний кодекс України доцільно доповнити статтею, яка
визначатиме додатковий вид права водокористування – право
відособленого водокористування. Право відособленого водокористування –
це сукупність водно-правових норм, спрямованих на регулювання
монопольного використання штучних водних об’єктів їх власниками або
орендарями (концесіонерами). Суб’єктами права відособленого
водокористування на штучних водних об’єктах, створених в межах
приватних земельних ділянок, є фізичні та юридичні особи – власники та
користувачі приватних земельних ділянок. Право відособленого
водокористування не повинно здійснюватися його суб’єктами з
порушенням правових вимог про охорону водних об’єктів.

12. При визначенні розміру податку водної земельної ділянки на його
розмір мають впливати такі умови: наявність в межах земельної ділянки
штучного водного об’єкту, його виду (водойма чи водотік), джерело вод, які
наповнюють штучний водний об’єкт, вид використання штучного водного
об’єкту, місце розташування водної земельної ділянки, значення водних
об’єктів для держави, їх екологічне значення, якісний стан, чисельність
населення населеного пункту, географічне положення та адміністративний
статус населеного пункту, наявність у населеного пункту статусу курорту,
входження водної земельної ділянки в приміську зону, зону радіаційного
забруднення тощо. Кожна характеристика водної земельної ділянки має бути
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врахована у формі відповідного коефіцієнту під час розрахунку її
нормативної вартості.

13. З метою більш точного, адресного визначення змісту прав та
обов’язків суб’єктів водокористування на штучних водних об’єктах,
створених в межах приватних земельних ділянок, запропоновано розрізняти
три види правової охорони довкілля при здійсненні права користування таким
водним об’єктом, а саме: загальну, спеціальну та екосистемну правову
охорону довкілля.

14. З метою забезпечення реалізації висновків та пропозицій щодо
вдосконалення правового регулювання відносин щодо створення і
використання штучних водних об’єктів на землях приватної власності
дисертантом розроблений проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо регулювання діяльності зі створення
та використання штучних водних об’єктів», який є додатком до дисертації.
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2013. – С. 146–147.
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20. Муравська М. Л. Водокористування на штучних водних об’єктах:
окремі правові аспекти / М. Л. Муравська // Правові відносини: проблеми
теорії та практики : матеріали IV Міжнародної науково-практичної
конференції (м. Київ, 15 листопада 2013 р.). – К., 2013. – С. 142–146.

21. Муравська М. Л. Кластерна політика в водно-правових відносинах
як напрямок публічно-приватного партнерства / М. Л. Муравська // Актуальні
правові проблеми публічно-приватного партнерства у сфері аграрних,
земельних, екологічних та космічних відносин : матеріали Міжнародної
науково-практичної конференції (м. Київ, 22 листопада 2013 р.). – К., 2013. –
С. 174–177.

22. Муравська М. Л. Боротьба зі шкідливою дією вод за
законодавством України / М. Л. Муравська // Právna veda a prax v treťom
tisícročí: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta (Košice, 27–28 február
2015 ). – Košice, 2015. – S. 67–69.

23. Муравська М. Л. Фінансування ліквідації наслідків шкідливої дії
вод: правові аспекти / М. Л. Муравська // Матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції, присвяченої 50-й річниці створення Донецького
національного університету та 30-й річниці створення кафедри
господарського права Донецького національного університету (м. Вінниця,
14-15 травня 2015 р.). – Вінниця, 2015. – С. 307–310.

АНОТАЦІЯ

Муравська М.Л. Правове регулювання створення і використання
штучних водних об’єктів в Україні на землях приватної власності. – На
правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право;
природоресурсне право. − Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України, Київ, 2016.

Проаналізовані природні та юридичні ознаки штучного водного
об’єкту, а також сформульоване його поняття. Досліджений правовий режим
штучного водного об’єкту, створеного в межах приватної земельної ділянки.
Розкриті умови комплексного правового регулювання створення та
використання штучних водних об’єктів. Проведений аналіз законодавства
зарубіжних країн, а також етапи формування законодавства України щодо
створення та використання штучних водних об’єктів в межах приватних
земельних ділянок.

Обґрунтовано зміст права на створення штучного водного об’єкту в
межах приватної земельної ділянки, а також вимоги, які мають бути
дотримані її власником для отримання відповідного права. Досліджені
повноваження органів влади щодо створення штучних водних об’єктів в
межах приватних земельних ділянок. Розкриті правові умови користування
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штучним водним об’єктом та приватною земельною ділянкою, в межах якої
він створений.

Ключові слова: штучний водний об’єкт, створення, класифікація,
комплексне регулювання, розвиток, суб’єктивне право, правовий режим,
приватна власність, цільове призначення, земельна ділянка.

АННОТАЦИЯ

Муравская М.Л. Правовое регулирование создания и
использования искусственных водных объектов в Украине на землях
частной собственности. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.06 – земельное право; аграрное право; экологическое
право; природоресурсное право. − Институт государства и права
им. В. М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2016.

Анализируется содержание понятия «искусственный водный объект»
как объекта правовых отношений, а также доказывается целесообразность
закрепления его в законодательстве. Обоснована классификация
искусственных водных объектов, которые разрешено строить на землях
частной собственности на основании норм законодательства Украины.

Исследован правовой режим искусственного водного объекта,
созданного в границах частного земельного участка. Раскрыты условия
комплексного правового регулирования создания и использования
искусственных водных объектов. В частности, обосновано применение норм
земельного, водного, горного и экологического права для регулирования
создания и использования искусственного водного объекта в границах
частного земельного участка.

Проведен анализ законодательства иностранных государств на предмет
регулирования создания и использования искусственных водных объектов в
границах частных земельных участков. Рассмотрены этапы формирования
законодательства Украины относительно создания и использования
искусственных водных объектов. Доказано, что правовое регулирование
создания и использования искусственных водных объектов в границах
частных земельных участков в Австро-Венгерской Империи носило
публично-правовой характер. В тоже время правовое регулирование создания
и использования искусственных водных объектов в границах частных
земельных участков в Российской империи и современной Украине
базируется на условиях частноправового регулирования, что не является
приемлемым.

Обосновано содержание права на создание искусственных водных
объектов. Раскрыты структурные составляющие правовых отношений по
созданию искусственных водных объектов в границах частных земельных
участков. В частности, обосновано, что собственников частных земельных
участков необходимо обязать разрабатывать проект строительства
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искусственного водного объекта, как существенное условие реализации права
на его создание.

Исследованы задачи, функции и полномочия органов власти по
созданию искусственных водных объектов в границах частных земельных
участков. Доказано, что разрешение на строительство искусственного
водного объекта в границах частного земельного участка должны
предоставлять местные советы. Сформулированы требования, которые
должны быть соблюдены владельцем частного земельного участка для
получения права на создание искусственного водного объекта.

Обоснованы правовые условия пользования частным земельным
участком, в границах которого создан искусственный водный объект. В
частности, обоснована целесообразность предоставлять частным земельным
участкам, которые относятся к иной категории земель, чем земли водного
фонда, в границах которых построены искусственные водные объекты, статус
водного земельного участка.

Исследованы особенности водопользования на искусственном водном
объекте. Обоснована целесообразность введения в водное законодательство
Украины рядом с правом общего и специального водопользования права
обособленного водопользования.

Предложен правовой механизм охраны окружающей природной среды
во время водопользования на искусственном водном объекте. Такой правовой
механизм правоотношений между государством (обществом) и частными
лицами основывается на принципе приоритетности общественных интересов
в сфере природопользования над частными интересами в этой сфере.

Ключевые слова: искусственный водный объект, создание,
классификация, комплексное регулирование, развитие, субъективное право,
правовой режим, частная собственность, целевое назначение, земельный
участок.

ANNOTATION

Muravska M.L. Legal regulation of artificial water bodies’ creation and
use in Ukraine on private land. – On the rights of manuscript.

Thesis for the degree of candidate of legal sciences on specialty 12.00.06 –
Land Law; Agricultural Law; Environmental Law; Natural Resources Law. −
V. M. Koretskiy Institute of State and Law of NAS of Ukraine, Kyiv, 2016.

The notion of artificial water body was formulated. Natural and artificial
features of artificial water bodies were analyzed. Legal regime of artificial water
body which can be created within private land plot was researched. Conditions of
complex legal regulation of artificial water bodies’ creation and use were described.

Legislation of foreign countries which regulate artificial water bodies’
creation and use within private land plots were analyzed. Stages of the development
of Ukrainian legislation which regulates artificial water bodies’ creation and use
within private land plots were studied.
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The content of the right to create artificial water bodies was substantiated.
Components of legal relations of artificial water bodies’ creation within private
land plots were disclosed. Tasks, functions and credentials of authorities for
artificial water bodies’ creation within private land plots were researched.
Requirements which owner of private land plot must comply to get the right to
create artificial water body within private land plot were formulated. Legal
preconditions of use of private land plot within which artificial water body have
been created was substantiated. Particularities of water use on the artificial water
body are defined. Legal mechanism of environmental protection during water use
on an artificial water body was developed.

Key words: artificial water body, creation, classification, integrated
management, development, subjective right, legal regime, private property,
designated purpose, land plot.



Гарнітура Таймс. Формат 60х84/16.
Наклад 100. Папір офсетний. Ум.-др. арк. 0,9.

Підписано до друку 08.02.2016. Замовлення 214.

Надруковано в «МП Леся».
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру

суб’єктів видавничої справи серія ДК № 892 від 08.04.2002.

«МП Леся»
03148, Київ, а/с 115.

Тел./факс: (066) 60-50-199, (068) 126-49-26
E-mail: lesya3000@ukr.net


