
 

ПАСПОРТИЗАЦІЯ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Хто 

звертається? 
Що потрібно для паспортизації?* 

 

Де отримати 

консультацію? 
 

Як 

погоджуються 

паспорти на 

водні об’єкти? 
 

Орендодавці   
та орендарі 

(згідно зі ст. 51 
Водного кодексу 

України та «Порядку 
розроблення 

паспорта водного 
об’єкта»*) 

 

1. Заява від замовника (бланк на сайті). 
2. Топографо-геодезична зйомка  

водного об'єкта (в балтійській системі 
висот) – технічний звіт + 2 два плани. 

   3. Хімічний аналіз води з водного об'єкта 
за 10 показниками (сухий залишок, ХСК, БСК, 
кисень розчинений у воді, азот амонійний, 
нітрити, нітрати, фосфати, марганець, 
залізо загальне). 

   4. Довідка органів місцевого 
самоврядування щодо балансової 
приналежності (з балансовою вартістю)  

або безхазяйності греблі. 
   5. Правовстановлюючі документи  

(для оформлення договору на виготовлення 
паспорту на водний об'єкт): 

- для фізичних осіб:  
копія паспорта, копія ІПН; 
- для фізичних осіб-підприємців:  

копія паспорта, копія ІПН,  
копія свідоцтва реєстрації ФОП; 
  - для юридичних осіб: копія статуту,  
копія витягу/виписки з ЄДРПОУ, копія 
документу про призначення директора. 

Паспорт  
водного об’єкта 

підписується 
замовником-

орендодавцем: 
сільські, селищні та 

міські ради – у межах 
населених пунктів;  
обласні державні 
адміністрації – 

за межами  
населених пунктів  

(згідно зі ст. 51 
Водного кодексу 

України та  
ст. 122 Земельного 

кодексу України)  
та погоджується  

Державним 
агентством водних 

ресурсів України  
згідно з «Порядком 

розроблення паспорта 
водного об’єкта»** 

 

Сіверсько-

Донецьке 

басейнове 

управління 

водних ресурсів:     

www.sdbuvr.gov.ua   

84122,  

м. Слов'янськ, 

Донецька область,                     

вул. Торська, 35 

sd@sdbuvr.gov.ua, 

sdbuvr@i.ua 

(06262) 2-78-94  

 

Де зробити 

хімічний аналіз 

води? 
 

Лабораторія 

моніторингу вод 

Східного регіону 

Сіверсько-

Донецького 

басейнового 

управління 

водних ресурсів 

www.sdbuvr.gov.ua   

84122,  

м. Слов'янськ, 

Донецька область,                     

вул. Торська, 35 

sd@sdbuvr.gov.ua, 

sdbuvr@i.ua 

(06262) 2-78-94 

**Примітка: Паспортизація виконується згідно із Законом України «Про аквакультуру» та відповідно до «Порядку 
розроблення паспорта водного об’єкта», затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 

від 18.03.2013 № 99, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.05.2013 за № 775/23307. 
 

*Примітка: При формуванні пакету 
документів просимо враховувати зміни 

в адміністративно-територіальному 
устрої України (згідно з Постановою ВРУ 
від 19.07.2020 №807-ІХ «Про утворення 

та ліквідацію районів»). 
 


