
Про передачу ставків із комунальної
у державну власність 

На виконання доручення Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України опрацювало 
лист Київської міської державної адміністрації від 20.01.2021 № 001-134 
щодо передачі ставків як основних засобів - об’єктів зовнішнього 
благоустрою з комунальної до державної власності і повідомляє.

Безоплатна передача об’єктів із комунальної у державну власність 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про передачу об’єктів 
права державної та комунальної власності» (далі - Закон) і Порядку подання 
та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів з комунальної у державну 
власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів у державну 
власність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                        
від 21.09.1998 № 1482 (далі - Порядок). 

Відповідно до Порядку передача нерухомого майна (будівель, споруд, у 
тому числі об’єктів незавершеного будівництва, а також нежитлових 
приміщень після виділення їх в окрему облікову одиницю (інвентарний 
об’єкт) з комунальної у державну власність здійснюється за рішенням 
відповідної ради за наявності згоди Кабінету Міністрів України.

Ініціатива щодо передачі нерухомого майна з комунальної у державну 
власність може виходити від органів, уповноважених управляти державним 
майном, або органів місцевого самоврядування. Ініціатор передачі забезпечує 
подання до Мінекономіки узгоджених пропозицій заінтересованих сторін, а 
також документів, визначених Законом і Порядком.

Водночас відповідно до Закону України «Про благоустрій населених 
пунктів» до об’єктів у сфері благоустрою населених пунктів належать парки 
(гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку,                  
парки - пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, 
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національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та 
майданчики тощо, однак ставки і дамби не належать до таких об’єктів.

Разом з тим відповідно до статті 1 Водного кодексу України водний 
об’єкт - це природний або створений штучно елемент довкілля, в якому 
зосереджуються води, одним із видів таких об’єктів є ставок.

Згідно з частиною першою статті 6 Водного кодексу України води (водні 
об’єкти) є виключно власністю Українського народу і надаються тільки у 
користування. 

Ураховуючи наведене, порушене питання необхідно опрацьовувати 
відповідно до зазначених положень законодавства. 
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