
УКРАЇНА

Д О Н Е Ц Ь К А  ОБЛАСНА ДЕ РЖ А В Н А  АДМІНІСТРАЦІЯ  
Д О Н Е Ц Ь К А  О БЛА С Н А  ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РО ЗП О РЯ ДЖ Е Н Н Я  
ГОЛОВИ О Б ЛАСНОЇ Д Е РЖ А В Н О Ї АДМІНІСТРАЦІЇ  
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від 1 6 .0 3 .2 0 1 8 _________ № 3 5 0 /5 - 1 8
м. Краматорськ

Про внесення змін до розпорядження 
голови облдержадміністрації 
від 09 січня 2014 року № 12

Керуючись статтею 51 Водного кодексу України, статтями 17, 21, 59, 122, 

127, 134 -  139 Земельного кодексу України, статтями 13, 21, 39 Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації», з метою упорядкування процедури 

надання у користування водних об’єктів, розташованих на території області:

1. Внести наступні зміни до розпорядження голови облдержадміністрації 

від 09 січня 2014 року № 12 «Про Методичні рекомендації щодо надання у 

користування на умовах оренди водних об’єктів та їх використання» 

(із змінами):

1) затвердити:

Методичні рекомендації щодо надання у користування на умовах оренди 

водних об’єктів та їх використання у новій редакції (додаються);

склад обласної комісії з визначення переліку водних об’єктів, що можуть 

бути передані у користування на умовах оренди, та вирішення питань щодо 

використання водних об’єктів, наданих в оренду до 01.07.2013, у новій редакції 

(додається);

2) пункт 3 викласти у новій редакції такого змісту:

«3. Покласти функції Організатора земельних торгів (в частині 

проведення закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у
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процесі підготовки лотів до продажу прав на земельні ділянки державної 

власності, визначення виконавця робіт з проведення інвентаризації земель 

водного фонду, визначення виконавця виготовлення паспортів водних об’єктів 

та виконавця земельних торгів, в тому числі інформування про проведення 

конкурсу та його результати, підписання відповідних договорів) на департамент 

агропромислового комплексу та розвитку сільських територій 

облдержадміністрації (Якименко)»;

3) у пункті 5 слова «Державній інспекції сільського господарства в 

Донецькій області (Полякова), Головному державному управлінню охорони, 

використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства 

у Донецькій області (Дем’яненко)» виключити;

4) пункт 6 викласти у новій редакції такого змісту:

«6. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 

на департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій 

облдержадміністрації, контроль -  на заступника голови облдержадміністрації 

Лаврика В. О.».

2. Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

(Натрус) протягом місяця з дня прийняття цього розпорядження передати 

документацію, пов’язану з організацією та проведенням земельних торгів (у 

формі аукціону), та укладені договори оренди водних об’єктів департаменту 

агропромислового комплексу та розвитку сільських територій 

облдержадміністрації.

3. Голові комісії з реорганізації Донецького облводресурсів, заступнику 

начальника Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів 

(Білоцерківська) протягом місяця з дня прийняття цього розпорядження надати 

департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій 

облдержадміністрації:



з

інформацію щодо стану реєстраційних справ укладених договорів оренди 

водних об’єктів та тих, що знаходяться на стадії оформлення;

реєстр (перелік) укладених договорів оренди водних об’єктів станом на 

01.03.2018;

реєстр (перелік) водних об’єктів області та гідротехнічних споруд для 

розміщення на офіційному веб-сайті департаменту агропромислового 

комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації.

4. Департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських 

територій облдержадміністрації:

1) з урахуванням висновків та виважених пропозицій обласної комісії з 

визначення переліку водних об’єктів, що можуть бути передані у користування 

на умовах оренди, та вирішення питань щодо використання водних об’єктів, 

наданих в оренду до 01.07.2013, готувати та публікувати у встановленому 

порядку інформацію про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних 

торгів (із зазначенням мети проведення робіт, даних про земельні ділянки, 

місця розташування, орієнтовного розміру, цільового призначення);

2) вносити голові облдержадміністрації, керівнику обласної військово- 

цивільної адміністрації обґрунтовані пропозиції щодо стартового розміру річної 

орендної плати за об’єкт оренди;

3) готувати проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації з питань проведення 

земельних торгів щодо земельних ділянок державної власності водного фонду;

4) забезпечити передачу в установленому законодавством порядку 

документів та матеріалів, необхідних для проведення земельних торгів, 

виконавцю земельних торгів, визначеному відповідно до законодавства;

5) визначити посадову особу (посадові особи) департаменту, яка буде 

здійснювати постійне відстеження (моніторинг) щодо проведення земельних



торгів та буде присутня на земельних торгах, організатором яких є 

облдержадміністрація;

6) готувати, за наявності підстав, та у випадках, встановлених 

законодавством, проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації стосовно скасування земельних 

торгів щодо земельних ділянок державної власності водного фонду та 

анулювання результатів земельних торгів у встановлений законодавством 

строк;

7) забезпечити повідомлення, не пізніше наступного дня після прийняття 

відповідного розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації, виконавця земельних торгів стосовно 

скасування земельних торгів до їх проведення для подальшого оприлюднення в 

порядку, передбаченому для оголошення про проведення земельних торгів;

8) забезпечити, не пізніше п’яти робочих днів після проведення 

земельних торгів, розміщення на офіційному веб-сайті центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, 

відеозапису торгів і повідомлення про їх результати за кожним лотом, а також 

розміщення такого повідомлення у друкованих засобах масової інформації, в 

яких було розміщено оголошення про їх проведення.

5. Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів 

здійснюється виконавцем відповідно до договору між організатором земельних 

торгів та виконавцем.

6. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації:

1) від 31 грудня 2015 року № 780 «Про внесення змін до розпорядження 

голови облдержадміністрації від 09 січня 2014 року № 12»;
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2) від 12 січня 2016 року №  16 «Про упорядкування здійснення 

облдержадміністрацією повноважень організатора земельних торгів»;

3) від 19 грудня 2016 року №  1150 «Про внесення змін до розпорядження 

голови облдержадміністраці ї  від 09 січня 2014 року №  12»;

4) від 13 лютого 2017 року №  136 «Про внесення змін до розпорядження 

голови облдержадміністраці ї  від 09 січня 2014 року №  12»;

5) від 19 вересня 2017 року №  1122/5-17 «Про внесення змін до 

розпорядження голови облдержадміністрації від 09 січня 2014 року №  12».

6) від 13 лютого 2017 року №  129 «Про затвердження алгоритму дій з 

продажу права оренди на земельні ділянки водного фонду державної  власності 

на земельних торгах (у формі аукціону)»

військово-цивільної адмі

Голова облдержадміністр
керівник обласної

11.1. Жебрівський


