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Навчальний посібник містить важливі питання охорони 

навколишнього природного середовища, раціонального викорис-
тання природних ресурсів, їх відновлення та відтворення, забез-
печення екологічної безпеки життєдіяльності людини. 

Навчальний посібник дає можливість студентам вищого 
навчального закладу отримати знання щодо приналежності при-
родних ресурсів, використання природо користувачами екологі-
чних об’єктів, екологічної безпеки, відтворення та відновлення 
природних об’єктів та інших питань, які нерозривно пов’язано з 
навколишнім природним середовищем. 

У ньому студент як денної, так і заочної форми навчання 
може знайти інформацію щодо здійснення в Україні екологічної 
політики, спрямованої на збереження безпечного для існування 
людини та живої й неживої природи навколишнього середовища, 
захисту життя та здоров’я населення від негативного впливу, зу-
мовленого забрудненням навколишнього природного середови-
ща, досягнення гармонійної взаємодії суспільства й природи, 
державної екологічної програми, її фінансування та правової 
охорони окремих об’єктів навколишнього природного середо-
вища. 

Навчальний посібник призначений для студентів вищих 
навчальних закладів неюридичних спеціальностей. 
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Передмова 4 

ПЕРЕДМОВА 
 
Взаємодія суспільства та природи – об’єктивно існуюче явище. Природа як сукупність органічних і неорганічних утворювань 

виникла раніше, ніж суспільство, яке є породженням природи. Природа розвивається за об’єктивними законами, тоді як суспільство 
функціонує на основі законів соціального розвитку. 

Процес взаємодії суспільства й природи здійснюється на основі певних закономірностей. Перш за все, суспільство не може існу-
вати без природи, оскільки природні блага забезпечують життєдіяльність людини. У свою чергу й природа потребує діяльності суспі-
льства, зокрема, використані суспільством ресурси (ґрунт, води, ліси тощо.) повинні відтворюватися й відновлюватися. Ці процеси 
відбуваються як природним шляхом, так і штучними заходами з активною діяльністю людини, при якій виникають певні суспільні 
екологічні відносини, що регулюються правовими приписами. 

У сучасних умовах, коли проблеми взаємодії людини й природи набувають значення загальнонаціональних пріоритетів, сформу-
валася й отримала своє конституційне закріплення відносно нова функція держави – екологічна, спрямована на гармонізацію відносин 
суспільства й природи, забезпечення оптимального врахування економічних та екологічних інтересів суспільства за безумовної пер-
шості екологічних. Стаття 16 Конституції України встановила, що забезпечення екологічної безпеки й підтримання екологічної рівно-
ваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофо-
нду українського народу є обов’язком держави. Реалізація цієї функції держави здійснюється в тому числі й через освітню діяльність у 
вищих навчальних закладах яка повинна забезпечувати раціональне природокористування, охорону довкілля, цілеспрямоване управ-
ління довкіллям в інтересах суспільства. 

Серед завдань викладачів екологічного права у вищих навчальних закладах, і передусім агропромислового комплексу, ключовим 
є підвищення відповідальності кожного громадянина України в тому числі й студентів за стан навколишнього природного середовища, 
засвоєння практичних правових екологічних навичок майбутніми спеціалістами. Загальна проблема підвищення якості освіти з усіма її 
передумовами успішно буде вирішуватися тільки тоді, коли студент уже з першого року навчання буде знати основи права, в тому чи-
слі й екологічного, буде мати можливість реалізувати своє конституційне право на безпечне для життя й здоров’я довкілля через вико-
нання головного конституційного обов’язку як громадянина України – не заподіювати шкоду природі, відшкодовувати завдані ним 
збитки. 

Той вищий навчальний заклад, який зможе вирішити комплекс цих проблем, буде значно ближчим до вирішення завдання інтег-
рації в європейську систему вищої освіти і, головне, до відповідності екологічним реаліям сучасного світу. 

Підготовка даного навчально-методичного посібника викликана зростаючим інтересом з боку студентів вищих навчальних за-
кладів неюридичного профілю до проблем захисту навколишнього природного середовища, раціонального використання природних 
ресурсів, у тому числі в нашому мелітопольському регіоні, необхідністю добротних та якісних знань. 
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Посібник охоплює важливі питання щодо основних інститутів екологічного права. Він дає можливість отримати знання щодо 
процесів управління природокористуванням та охороною довкілля, правового забезпечення екологічної безпеки, економіко-правового 
механізму природокористування й охорони навколишнього природного середовища, відповідальності за порушення екологічного за-
конодавства та правової охорони окремих об’єктів екологічного права. У ньому містяться матеріали про здійснення в Україні екологі-
чної політики, фінансування екологічних заходів, роботу природоохоронної прокуратури тощо. 

Зміст навчального посібника відповідає завданням та вимогам навчальних програм з курсу “Екологічне право”. Матеріал викла-
дено стисло в тезовій формі. Структура та зміст посібника забезпечують належну теоретичну базу й методичну зручність для само-
стійної підготовки студентів вищих навчальних закладів неюридичного профілю. 

Навчально-методичний посібник буде корисний також учням загальноосвітніх шкіл, гуманітарних гімназій, ліцеїв, які вивчають 
курс “Правознавство”, “Основи права” та “Основи екологічного права”, а також усім, кого цікавить питання охорони навколишнього 
природного середовища. 

 
 
 
 
Кандидат юридичних наук   В.Д. Гапотій. 
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УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ, 
 ВИКОРИСТАНІ У НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОМУ ПОСІБНИКУ 

 

1. К.У. - Конституція України. 
2. АРК - Автономна Республіка Крим. 
3. Н.П.С. - навколишнє природне середовище. 
4. ОВC - органи внутрішніх справ. 
5. ЗКУ - земельний кодекс України. 
6. ВКУ - водний кодекс України. 
7. ЛКУ - лісовий кодекс України. 
8. КУпН - кодекс України про надра. 
9. ККУ - кримінальний кодекс України. 

10. ЦКУ - цивільний кодекс України. 
11. КУпАП - кодекс України про адмін. правопорушення. 
12. НПА - нормативно-правовий акт. 
13. КМУ - Кабінет Міністрів України. 
14. ЧКУ - Червона книга України. 
15. ЗКУ - Зелена книга України. 
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ТЕМА 1 
 

ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА СИСТЕМА 
ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 

 
1. Екологічне право України як наука, навчальна дисцип-

ліна і сфера практичної діяльності. 
2. Наукові засади формування екологічного права. 
3. Предмет, джерела і система екологічного права. 
 
Охорона навколишнього природного середовища, раціона-

льне використання природних ресурсів, забезпечення екологіч-
ної безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого 
економічного та соціального розвитку нашої держави. 

З цією метою Україна здійснює на своїй території екологі-
чну політику, спрямовану на збереження безпечного для існу-
вання живої й неживої природи навколишнього середовища, за-
хист життя й здоров’я населення від негативного впливу, зумов-
леного забрудненням навколишнього природного середовища, 
досягнення гармонійної (паритетної) взаємодії суспільства й 
природи, охорону, раціональне використання та відтворення 
природних ресурсів. 

Одним із провідних чинників екологічної культури нації є 
система природокористування. Основною метою природокорис-
тування в Україні було й на сьогодні є орне землеробство. Най-
більш драматичних змін природокористування в Україні зазнало 
наприкінці 19-го – початку 20-го сторіччя при бурхливому про-
мисловому зростанні та зміна структур землекористування. (сто-
липінська реформа). 

У шістдесяті роки 20-го сторіччя законодавець прийняв 
низку природоохоронних нормативно-правових актів. Але біль-
шість із них вступали в суттєву суперечність із реальною прак-
тикою планового соціалістичного господарювання.  

Проблеми природокористування прагнули вирішувати за 
допомогою не екологічних, а адміністративних заходів.  

Незалежній Україні дісталася тяжка спадщина. Проблеми 
сьогодення – це прямий наслідок безладного промислового роз-
витку : 
- 
- 
безмірної експлуатації природних ресурсів; 
нехтування законами природи й елементарними потребами 
людей. 

Вперше право громадян України на сприятливе довкілля 
було проголошено у Декларації про державний суверенітет 
України. 

Основний закон України – Конституція (ст. 3) зазначає, що 
людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і 
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Таким чином захист людини, охорона її життя й здоров’я 
від негативного впливу навколишнього середовища є пріоритет-
ним напрямком державної політики, в тому числі в галузі еколо-
гічної безпеки та охорони довкілля . 

Провідні спеціалісти справедливо зазначають, що вищеза-
значені проблеми сьогодні стали найважливішими, оскільки во-
ни набули глобального характеру. Від їх вирішення залежить 
подальше існування людства, при цьому вони актуальні для всіх 
країн світу, у тому числі й для України. 

 



Поняття, зміст та система екологічного права 8 

Здоров’я нації є одним із показників цивілізованості дер-
жави та відображає соціально-економічний стан суспільства та 
його динамічний розвиток. Забруднення природи уже призвело 
до порушення рівноваги в біосфері та стало суттєвою пробле-
мою сьогодення. Встановлено, що населення багатьох міст і сіл 
України піддається дії чинників навколишнього середовища в 
рівнях, що перевищують граничнодопустимі величини та нега-
тивно впливають на стан здоров’я. 

Є прогнози спеціалістів, які вказують на те, що до 2010 ро-
ку суттєво зміниться довкілля в ряді регіонів України, що спри-
чинить посилення несприятливих тенденцій у зміні здоров’я лю-
дей, яке полягає у більш тяжкому перебігу захворювань, хроні-
зації патології, збільшенні класів хвороб тощо. 

Погіршення стану здоров’я людей країни за останні роки 
проявляється в медико-демографічних показниках: смертність 
населення України стала перевищувати народжуваність майже 
удвічі. Наприклад, за дев’ять місяців 2007 року у місті Меліто-
полі народилося 1054 немовляти, а померло 2764 особи. 

Тому в наукових дослідженнях та освітній роботі в галузі 
екології й права, розглядаються питання екологічного права 
громадян України на використання та охорону природних ресур-
сів і довкілля, особливості розвитку законодавства, питання 
міжнародного екологічного права. 

У сучасних умовах, коли екологічна криза охопила увесь 
цивілізований світ, вивчення екологічного права набуває пріори-
тетного й надзвичайно актуального значення. Застосування еко-
логічного законодавства в умовах економічної та екологічної 
кризи, переходу до ринкової економіки та приватизації є дуже 
складним завданням та одним із основних напрямків роботи су-
дів, органів прокуратури та внутрішніх справ України. 

Основні цілі вивчення дисципліни „Екологічне право”: 
- оволодіння теорією та методологією екологічного права; 
- вивчення природоохоронного законодавства; 
- формування навичок його застосування на практиці; 
- вироблення у студентів якісного стану екологічного мислен-

ня; 
- формування культури особистості, що повинна проявлятися в 

її еколого-правовій свідомості, поведінці та практичної діяль-
ності.  

Деякі вчені (Н.В. Ільницька) справедливо зазначають, що 
сьогоднішня галузь екологічного права складається з таких роз-
ділів: 
- земельного; 
- 
- 
- 
- 
- 

водного; 
лісового; 
надрового; 
фауністичного; 
права екологічної безпеки.  

 
а) Об’єктивні передумови розвитку еколого-правових 

форм – це реально існуючі природні й соціальні умови виник-
нення та становлення загальнообов’язкових правил у галузі ви-
користання природних ресурсів, збереження (охорони) навко-
лишнього природного середовища й захисту людини від його 
несприятливого впливу. 

Право й зовнішня форма його прояву – законодавство, 
регулюючи суспільні відносини, виконує політичну, екологічну 
ідеологічну та інші соціальні функції, висловлюючи волю дер-
жави та інтереси народу. 
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У здійснені правом екологічних функцій виділяємо 4 ета-
пи, які характеризують процес формування та матеріалізації сус-
пільних відносин у галузі взаємодії суспільства й природи:  
- формування державної волі на основі пізнаних законів суспі-
льного та природного розвитку; 

- 

- 

реалізація державної волі у конкретних правових нормах, ви-
значених на базі виявлених соціально-економічних закономір-
ностей, співвідношення економічних та екологічних інтересів 
у процесі регулювання господарської діяльності суспільства; 
спрямованість на організацію застосування та виконання при-
писів права, на досягнення відповідних еколого-правових ре-
зультатів правового регулювання; 

б) Механізм формування екологічного права – сукупність 
історичних, соціальних, екологічних, правових та інших переду-
мов і чинників, спрямованих на виникнення, встановлення й 
розвиток екологічного права.  

Екологічні інтереси людей: 
- 
- 

- 

регулювання використання природних ресурсів; 
забезпечення охорони об’єктів навколишнього природного се-
редовища; 
забезпечення охорони здоров’я громадян від несприятливого 
впливу навколишнього природного середовища.  

Форми взаємодії людей та навколишнього природного се-
редовища: 
- економічна; 
- 
- 
еколого-біологічна; 
еколого-соціальна. 

Форми екологічної політики України: 
- 
- 
внутрішня; 
зовнішня. 

Забезпечення екологічної політики України. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

політична; 
економічна; 
правова; 
управлінська; 
науково-технічна; 
контрольна. 

Таким чином все вищезазначене є механізмом формуван-
ня, забезпечення та реалізації економічного права. 

в) Місце екологічного права в системі екологічних та пра-
вових наук. 

Правова екологія формується у складі соціальної екології 
як сукупність норм різних галузей права, які регулюють суспіль-
ні відносини у сфері взаємодії суспільства і природи.  

Екологічне навантаження несуть усі галузі права, його ін-
ститути та норми права так чи інакше пов’язані з регулюванням 
взаємодії суспільства й природи. 

1). Співвідношення екологічного права з цивільним правом. 
Екологічні відносини мають схожість із цивільно-

майновими відносинами. Це: 
- право власності та інші майнові права на природні ресурси; 
- 
- 

- 

відшкодування шкоди природному середовищу; 
захист здоров’я та майна громадян від несприятливого впливу 
навколишнього природного середовища; 
відповідальність власників джерела підвищеної екологічної 
небезпеки. 
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2) Співвідношення екологічного права з адміністративним 
правом. 

У структурі права виділяється декілька еколого-правових 
галузей: 

Основні: 
- 

- 

природо ресурсне право – система правових норм, які регу-
люють природо ресурсні відносини на основі державної влас-
ності на ресурси природи з метою їх ретельного використання, 
охорони, відновлення земельних, лісових, ресурсів, охорони 
прав природо користувачів і держави, зміцнення законності; 
природоохоронне право - система правових норм, які регулю-
ють природоохоронні відносини у галузі охорони навколиш-
нього природного середовища, раціонального використання 
природних ресурсів.  

Предметом екологічного права є суспільні відносини на-
вколишньої природи, які стосуються не стільки самих природ-
них процесів, скільки внутрішніх та зовнішніх зв’язків цих 
об’єктів, їх властивостей, стану, процесів, які в них відбувають-
ся. 

Екологічне право –це система правових норм, які специфі-
чним способом регулюють економічні, суспільні відносини з ме-
тою досягнення гармонійних відношень між суспільством та 
природою.  

 Екологічне право на думку більшості фахівців-юристів є 
самостійною, не комплексною галуззю права з підгалузевою 
структурою. 

Предметом екологічного права виступають екологічні 
правовідносини, що виникають у галузі використання природних 
ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і за-
безпечення екологічної безпеки існування людей, які базуються 

на формах різноманітного права власності, права природокорис-
тування і права громадян на безпечне для життя і здоров’я до-
вкілля.  

Ці відносини складаються: 
- 
- 
між громадянами; 
громадянами та організаціями з використання та відтворення 
об’єктів охорони навколишнього природного середовища з 
метою задоволення екологічних та інших потреб.  

У процесі забезпечення користування, вилучення перероз-
поділу різноманітних природних об’єктів, здійснення інших дій, 
виникають земельні, водні, лісові, фауністичні та інші екологічні 
відносини, які є єдиними, ускладненими за своїм змістом.  

Природо ресурсні відносини: земельні, водні, лісові, гірни-
чі, флори і фауни, атмосферне повітря. 

Природоохоронні відносини: земельні, водні, лісові, гірни-
чі, флори і фауни, атмосферне повітря. 

Методи правового регулювання екологічних правовідносин. 
Розрізняють:  

- адміністративно-правовий, або авторитарний метод (виходить 
із нерівного положення людей – із відношення влади та під-
леглості); 

- дозволяючи дії; санкціонуючи дії; погоджувальні дії; обме-
жувальні дії; упереджувальні та заборонні дії; 

- цивільно-правовий метод (заснований на рівності сторін).  
- альтернативні, рекомендаційні, стимуляційні та ініціативні 

дії. 
Отже, метод правового регулювання екологічних відносин 

– це закріплена в законодавстві сукупність адміністративного, 
цивільно-правових способів і прийомів впливу на поведінку уча-
сників цих відносин.  
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Об’єкти екологічного права: 
Виділяють: 

- інференційні: земля, надра, поверхневі та підземні води, ліси, 
тваринний та рослинний світ, атмосферне повітря. 

- інтеграційні: навколишнє природне середовище, життя і здо-
ров’я громадян від негативного впливу НПС. 

- комплексні: природні комплекси-об’єкти й території природ-
но-заповідного фонду, природно-соціальні умови та процеси - 
курортні, лікувально-оздоровчі, рекреаційні зони, континен-
тальний шельф та морська екологічна зона, території, що за-
знали екологічної катастрофи. 
Джерела екологічного права: нормативні акти, що містять 

еколого-правові норми, призначені для регулювання екологічних 
правовідносин. 

В Україні основними юридичними джерелами права фак-
тично є тільки нормативно-правові акти, провідне місце серед 
яких займають закони.  

Закони: 
Конституція України; Конституція АРК, Кодекси України 

(З.Л.В.) 
а) Закони України: „Про місцеве самоврядування в Украї-

ні”; 
- „Про охорону навколишнього природного середовища”; 
- „Про надра”; 
- „Про захист рослин”; 
- „Про рослинний світ” та інші. 

б) Підзаконні акти: 
- постанови КМУ; 
- укази, розпорядження ПУ, галузеві н.п.а. 

- інструкції, накази міністерств, відомств, рішення місцевих 
референдумів, акти органів державної влади та місцевого са-
моврядування, акти місцевих органів управління в галузі еко-
логії. 

Система екологічного права. 
Під системою екологічного права слід розуміти розміщен-

ня в певній логічній послідовності його структурних підрозділів, 
які обумовлені змістом екологічних відносин. Систему екологіч-
ного права складає загальна частина, до якої входять норми пра-
ва, які вирішують питання для видів екологічних відносин. У ній 
містяться такі положення: 
- загальна характеристика екологічних відносин та екологічно-

го права (джерела права); 
- норми права про власників на природні об’єкти; 
- організаційно-правові питання використання загальні питання 

охорони навколишнього природного середовища. 
В особливій частині зосереджено правові норми, котрі ре-

гулюють окремі види екологічних відносин з урахуванням їх 
специфіки: 
- право землекористування; 
- право водокористування; 
- право користування лісами, надрами, рослинністю та тварин-

ним світом, природно-заповідним фондом, атмосферним по-
вітрям та його охороною.  
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ТЕМА 2 
 

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 
 ТА ПРАВО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 
1. Право власності на природні ресурси. 
2. Право природокористування 

 
Право власності на природні ресурси –це система юри-

дичних норм та інших правових засобів, які регулюють право-
відносини на землю, надра, ліси, рослинний та тваринний світ, 
об’єкти природо-заповідного фонду та забезпечують реалізацію 
повноважень власників і користувачів щодо володіння, користу-
вання та розпорядження цими ресурсами.  

Розрізняють: 
- об’єктивне право власності на природні ресурси - система 

правових норм земельного гірничого, водного, лісового, фау-
ністичного, природо заповідного законодавства тощо, які рег-
ламентують правовідносини на природні ресурси. 

- суб’єктивне право власності на природні ресурси - сукупність 
повноважень різних суб’єктів (держави, юридичних та фізич-
них осіб), що до володіння, користування, розпорядження на-
лежними їм природними ресурсами.  

Суб’єктивне право власності на природні ресурси виникає: 
а) у зв’язку з передачею, або придбанням у власність від-

повідних природних ресурсів;  
б) посвідчується державним актом на право власності, або 

цивільно-правовою угодою про придбання.(купівля, продаж, об-
мін); 

в) носить абсолютний характер, тобто виключно належ-
ність повноважень щодо володіння користування і розпоряджен-
ня природними ресурсами їх власнику і загальна обов’язковість 
всіх інших утримуватися від їх порушень. 

Право власності на природні ресурси має специфічні особ-
ливості, пов’язані з екологічним їх змістом : 
- право власності не є всеосяжним, бо не всі природні ресурси 

за своїми властивостями можуть знаходитись у власності, а 
тільки ті з них, що є відносно стабільними та підлягають ін-
дивідуалізації(земля, надра, вода, ліси, тваринний світ). Інші 
елементи природного середовища не здатні за об’єктивними 
властивостями бути об’єктами власності (атмосферне повітря, 
вітрова, сонячна енергія, тощо); 

- природні ресурси хоча і є самостійними об’єктами власності, 
проте їх не можна відокремлювати від природного середови-
ща;  

- природні ресурси як об’єкт природного походження склада-
ють народне багатство України. 

Форми права власності на природні ресурси – це юриди-
чно оформлені напрями суб’єктивно-об’єктивної належності 
природних ресурсів та їх організаційно-правове забезпечення. 

В Україні природно-виголошені такі форми власності: 
Право державної власності – становить собою сукупність 

правових норм, що закріпляють і охороняють належність приро-
дних ресурсів народу Україні в особі обраного ним представни-
цького органу державної влади, а також встановлюють порядок 
придбання, використання, відчуження державної власності. Вона 
виступає у вигляді виняткової власності народу України (у дер-
жави є лише компетенція з управління цими ресурсами в загаль-
нонародних інтересах). 
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Право комунальної власності - сукупність норм, що вста-
новлюють правові підстави виникнення права комунальної влас-
ності, порядок колективного володіння, користування та розпо-
рядження природними об’єктами. Окремий громадянин, який 
вступає в колективне підприємство, самостійно відмовляється 
від свого права власності на природні ресурси, але зберігає право 
зобов’язального характеру його повернення при певних умовах. 

Право приватної власності – являє собою правовий інсти-
тут, що закріплює індивідуальну належність природних об’єктів, 
тобто право приватної власності юридично закріплює власність 
громадян як економічну категорію, що охоплює всі форми інди-
відуального привласнення. Права приватної власності можуть 
виникнути тільки за участю громадян.  

Об’єкти та суб’єкти права власності 
 на природні ресурси . 

Об’єктами права власності на природні ресурси є продукти 
або штучно створені ресурси, які виконують біологічні, економі-
чні, екологічні та соціальні функції, зареєстровані в облікових та 
інших юридично визнаних документах, як об’єкти володіння, 
користування, розпорядження :земля, надра, води, ліси, тварин-
ний та рослинний світ, природо-заповідний фонд, континента-
льний шельф, виключна (морська) економічна зона.  

Об’єкти права власності на природні ресурси розподіля-
ються залежно від форм власності 

Земля: 
- державна власність (лісовий фонд, транспорту, зв’язку, обо-

рони, тощо); 
- колективна власність (колективних сільськогосподарських 

підприємств, кооперативів, садівничих товариств); 
- приватна власність (земельні ділянки, дачні, садові ділянки). 

Водні об’єкти: 
- державна власність (територіальні моря, підземні води, внут-

рішні моря); 
- колективна власність (водойми колективних сільськогоспо-

дарських товариств); 
- приватна власність (копанки фермерів). 

Лісові об’єкти : 
- державна власність (ліси загальнодержавного значення); 
- колективна власність (ліси колективних сільських госпо-

дарств до 5 га); 
- приватна власність (ліси фермерських господарств до 5 га) . 

Надра: 
- державна власність (корисні копалини); 
- колективна власність (торф); 
- приватна власність (загальнопоширені корисні копалини) 

Тваринний світ: 
- державна власність(дикі тварини у стані природної волі); 
- колективна власність (ферми); 
- приватна власність (ферми, тощо). 

Природно-заповідний фонд: 
- державна власність(заповідники, надра, парки ); 
- колективна власність (заказники, заповідні урочища, ботаніч-

ні сади, пам’ятки природи). 
- приватна власність (заказники, заповідні урочища, ботанічні 

сади, пам’ятки природи). 
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Суб’єкти права власності – народ України, який делегу-
вав свої права В.Р.У., В.Р.А.Р.К., органам місцевого самовряду-
вання. Природні ресурси можуть належати на праві колективної 
власності громадянам України, але це чітко визначено лише у 
земельному законодавстві (садові, дачні товариства). Як 
суб’єкти права власності на природні ресурси можуть виступати 
громадяни України: власники гаражів, власники дач, які ведуть 
особисте підсобне господарство, будують житловий будинок та 
підсобні споруди. 

Захист права власності на природні ресурси. 
Змістом права власності на природні ресурси є сукупність 

повноважень суб’єктів права власності щодо володіння, корис-
тування, і розпорядження належними їм природними ресурсами. 

Право володіння - право фактичного (фізичного або госпо-
дарського) панування над кожним природним об’єктом, яке мо-
же належати не тільки власнику, але й особі, якій власник пере-
дав свій природний об’єкт на підставі договору. 

Право користування - це право власника задовольняти за 
допомогою природних ресурсів свої потреби, тобто експлуатува-
ти їх, шляхом отримання з них корисних властивостей. 

Право розпорядження - є визнана за власником і гаранто-
вана йому можливість чинити дії, спрямовані на зміну юридич-
ного статусу, визначення їх юридичної долі. 

Припинення права власності на природні ресурси - юри-
дично значимі дії, які спрямовані на припинення повноважень 
власників на землю, надра, води, ліси, тваринний світ, об’єкти 
природно-заповідного фонду. 

Причинами цього можуть бути: 
- правомочні дії: добровільна відмова, відчуження (продаж); 

викуп для державних або громадських потреб; 
- протиправні дії природо користувача: систематичне невне-

сення плати (податку), нецільове використання, порушення 
строків освоєння (використання); 

- порушенням порядку придбання, або відчуження природних 
ресурсів. 

Випадки позбавлення права власності на природні ресурси 
можуть бути за обставин надзвичайного характеру: у випадках 
стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій майно може бути ви-
лучено у власника на користь і в інтересах суспільства в порядку 
і на умовах, встановлених діючим законодавством.  

Право природокористування. 
На сьогодні в Україні існує декілька видів права природо-

користування: 
- право землекористування; 
- право водокористування тощо 

Оскільки ці види права природокористування утворилися 
на основі відносно самостійних галузевих законів, вони вияви-
лися слабо пов’язаними одне з одним. Кожен вид права приро-
докористування містить права та обов’язки у зв’язку з викорис-
танням лише одного відповідного природного об’єкту. Між тим 
у природі все пов’язано, і використання одного природного ре-
сурсу може завдати шкоди довкіллю. 

Право природокористування – система юридичних норм і 
засобів, направлених на врегулювання відносин ефективного ви-
користання, відновлення, охорони природних ресурсів, забезпе-
чення всіх інтересів та законних прав суб’єктів природокористу-
вання. 
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Таким чином під правом природокористування мається на 
увазі інститут загальної частини екологічного права, в якому 
об’єднано норми, що визначають положення для права користу-
вання всіма видами природних об’єктів, включаючи норми, які 
регулюють їх комплексне використання. 

Розрізняють: 
-  

- 

- 
- 

- об’єктивне право – механізм правового регулювання забез-
печення правовідносин природокористування; 
суб’єктивне право – сукупність повноважень особи з викорис-
тання, відтворення та охорони природних ресурсів. 

Право природокористування ділиться на загальне та спеці-
альне.  

Право загального природокористування, означає гаранто-
вану законом можливість усіх громадян користуватися здоровим 
навколишнім природним середовищем та обов’язкове виконання 
встановлених правил його охорони.  

Право спеціального природокористування – встановлюєть-
ся та регулюється державою в інтересах цільового використання 
природних ресурсів у процесі господарювання та рекреаційного 
використання. Воно містить право землекористування та право 
лісокористування. 

Основою для його виникнення є акт компетентного органу 
держави про надання відповідного ресурсного використання та 
господарську експлуатацію за його цільовим призначенням. 

Суб’єктами права спеціального природокористування є: 
підприємства, заклади, організації; 
окремі громадяни.  

Правове регулювання природокористування здійснюється 
через систему керівних, зобов’язуючих  та  заборонних  норм 
права. 

Принципи права користування. 
- це правові ідеї, закладені в основу правового регулювання 

відносин з використання, відновлення, охорони природних 
ресурсів; 

- комплексність використання і охорони природних ресурсів; 
- нормування видового природокористування; 
- екологічна безпека природокористування; 
- нормативність і лімітування природокористування; 
- стабільність права природокористування; 
- стимулювання ефективності природокористування; 
- ефективність та економічність природокористування тощо 

Види права природокористування – це поділ права корис-
тування  на  окремі  групи  згідно  з  класифікаційними  показни-
ками. 
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Критерії поділу: 
 

Підстави виникнення  
права природокори-

Спеціального при-
родокористування

Загального природоко-
ристування 

Об’єкти природокори-
стування 

Право землекорис-
тування 

Право водокори-
стування 

Право надрокори-
стування 

Строки природокорис-
тування 

Безстрокове (по-
стійне) 

Строкове (тимчасо-
ве) 

Форми організації при-
родокористування 

Право колективного 
природокористування 

Право індивідуального 
природокористування 

Способи виникнення 
природокористування 

Право первинного 
природокористування 

Право вторинного 
природокористування 
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Суб’єкти та об’єкти права природокористування 
Суб’єкти – юридичні та фізичні особи (цивільний кодекс 

України розділ 2), які в установленому законом порядку набули 
права користування природними ресурсами та зобов’язані здійс-
нювати комплекс заходів щодо їх ефективного використання, 
відтворення й охорони та мають у зв’язку з цим повні права й 
обов’язки. 

Суб’єкти природокористування поділяються на первинних 
та вторинних природо користувачів. 

Юридичні особи: підприємства, установи, організації усіх 
форм власності, громадські організації, релігійні організації, вій-
ськові організації, іноземні держави, міжнародні організації, ко-
оперативні об’єднання. 

Фізичні особи: громадяни України, особи без громадянст-
ва, іноземні громадяни. 

Об’єкти права природокористування – конкретні, індиві-
дуально визначені та юридично відокремлені природні ресурси, 
які закріпляються на праві користування за фізичними та юри-
дичними особами. 

Особливості об’єктів природокористування 
Загального користування: 
а) не передаються й не закріплюються за конкретними 

суб’єктами, а використовуються всіма особами без особливого 
на те дозволу; 

б) не надаються дозволи на їх використання; 
в) санкціоновано державою та закріплено правом їх зага-

льнодоступне користування; 
г) їх користування не фіксується і не підлягає юридичній 

фіксації; 
д) безоплатність. 

Спеціального природокористування: 
а) підлягають  передачі  й  закріпленню за окремими осо-

бами; 
б) обов’язкове надання дозволів;  
в) платність користування; 
г) юридично фіксуються в природо ресурсних кадастрах; 
д) підлягають державно-правовій реєстрації. 
Класифікація об’єктів права природокористування – 

поділ природних ресурсів на відповідні групи відповідно до ха-
рактеру їх походження, місця знаходження, складу, використан-
ня, відтворення, охорони, екологічної, економічної, соціальної 
значимості й особливостей правового режиму.  

Загальні об’єкти – земля. 
Спеціальні об’єкти – сільськогосподарські землі, землі на-

селених пунктів, землі промисловості, транспорту, зв’язку, обо-
рони, природоохоронного призначення, оздоровчого призначен-
ня, землі історично-культурного призначення, лісового фонду, 
водного фонду, землі запасу. 

Об’єкти права загального природокористування – майдани, 
шляхи, парки, сінокоси тощо. 

Об’єкти спеціального природокористування – землі сіль-
ськогосподарських підприємств, землі особистого підсобного 
господарства, садові ділянки тощо. 

Особливості конкретного виду природокористування за-
лежать також від суб’єкта, що наділений певними повноважен-
нями й обов’язками. 

Права та обов’язки природо  користувачів. 
Правомочності природо користувачів з використання, во-

лодіння природними об’єктами втілюються в конкретних правах 
та обов’язках, які достатньо різноманітні і, як правило, взаємо-
пов’язані. 
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Права та обов’язки прийнято розділяти на: 
Загальні – які притаманні всім без винятку суб’єктам при-

родокористування.  
Спеціальні – що визначаються у залежності від природно-

го об’єкта, який використовується, його природних якостей, спе-
цифіки, виду природокористування та властиві тільки певним 
суб’єктам природокористування, тобто не належать іншим 
суб’єктам. 

 
Основні права природокористувача 

власника: 
Основні обов’язки природо корис-

тувача (власника) 

У галузі ефективного використання природних ресурсів 
- використовувати природні 

ресурси відповідно до їх 
цільового призначення; 

- використовувати корисні 
властивості природних ре-
сурсів; 

- передавати природні ре-
сурси у відповідному по-
рядку у вторинне користу-
вання; 

- здійснювати в установле-
ному порядку загальне та 
спеціальне природокорис-
тування. 

- забезпечити використання 
природних ресурсів відпо-
відно до їх цільового при-
значення; 

- раціонально й економно 
використовувати природні 
ресурси; 

- впроваджувати новітні тех-
нології в процесі викорис-
тання природних ресурсів; 

- своєчасно вносити плату за 
використання природних 
ресурсів. 

Основні права природокористувача 
власника: 

Основні обов’язки природо корис-
тувача (власника) 

У галузі відтворення й комплексної охорони 
 природних ресурсів 

- отримувати компенсацію 
за поліпшення якості при-
родних ресурсів у разі їх 
вилучення; 

- користуватися пільгами 
при оподаткуванні у разі 
виконання заходів із від-
творення та охорони при-
родних ресурсів; 

- - отримувати пільгове опо-
даткування на виконання 
заходів з відтворення й 
охорони природних ресур-
сів. 

- не допускати зниження 
якості;  

- здійснювати комплекс за-
ходів із відновлення якості 
природних ресурсів; 

- здійснювати заходи щодо 
попередження псування, 
забруднення, виснаження 
природних ресурсів; 

- суворо дотримуватись ви-
мог екологічної безпеки у 
процесі використання при-
родних ресурсів; 

- забезпечувати виконання 
системи заходів з охорони 
природних ресурсів. 
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Основні права природокористувача 
власника: 

Основні обов’язки природо корис-
тувача (власника) 

У галузі реалізації майнових і немайнових прав. 
- отримувати доходи від ви-

користання природних ре-
сурсів; 

- реалізувати на свій розсуд 
продукцію отриману від 
використання природних 
ресурсів; 

- оскаржувати в установле-
ному порядку рішення 
державних органів, поса-
дових осіб, що порушують 
права природокористуван-
ня; 

- вимагати через суди ком-
пенсації шкоди, заподіяної 
природним ресурсам. 

- не порушувати права інших 
власників і користувачів 
природними ресурсами; 

- підтримувати в належному 
стані засоби, за допомогою 
яких здійснюється викорис-
тання природних ресурсів; 

- своєчасно компенсувати 
шкоду, заподіяну іншим 
особам у процесі викорис-
тання природних ресурсів; 

- приводити порушені при-
родні ресурси у стан, при-
датний для подальшого ці-
льового використання.  

 
Всі права природо користувача (власника) здійснюються 

лише в установленому законом порядку. 
Якщо природний об’єкт вилучається для державних, або 

громадських потреб, природо користувач (власник) має право 
вимагати рівноцінний за якістю природний об’єкт. 

Природо користувач (власник) має право на відшкодуван-
ня завданих йому збитків, окрім випадків, коли природний 
об’єкт вилучається за порушення закону.  

Закон передбачає такі засоби захисту суб’єктивних прав та 
інтересів природо користувача: 
- визнання спірних прав за законним природо користувачем; 
- 

- 
- 

поновлення стану, який існував до порушення права і припи-
нення дій, що його порушують, тобто перешкод у здійснені 
природокористування; 
припинення або зміна правовідносин; 
стягнення з особи, що порушила права та інтереси природо 
користувача, заподіяної шкоди в повному обсязі. 

Захист прав природо користувача відбувається шляхом по-
дання до суду позовів: 
а) про поновлення порушених прав та інтересів природо корис-
тувачів; 
б) про витребування об’єкта природокористування чужого неза-
конного володіння; 
в) про усунення перешкод, що заважають нормальному здійс-
ненню природокористування; 
г) про примушення інших осіб дотримуватися діючого законо-
давства;  
д) про відшкодування збитків (шкоди), заподіяних порушенням 
суб’єктивних прав та інтересів природо користувачів. 
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ТЕМА 3 
 

ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ, ЯКІ 
ЗДІЙСНЮЮТЬ ФУНКЦІЇ З ОХОРОНИ ПРИРОДИ 

 
1. Правові засади управління в галузі екології. 
2. Функції управління в галузі екології. 
3. Система органів управління в галузі екології. 
4. Економічний механізм природокористування та фінан-

сування природоохоронної діяльності. 
 
 
Управління в галузі екології – це врегульовані правовими 

нормами суспільні відносини, в яких реалізується діяльність 
державних органів, органів місцевого самоврядування, громад-
ських об’єднань, спрямована на забезпечення ефективного вико-
ристання природних ресурсів, охорони навколишнього природ-
ного середовища, екологічної безпеки юридичними та фізични-
ми особами, дотримання екологічного законодавства, попере-
дження екологічних правопорушень та захист екологічних прав 
громадян. 

Об’єктом управління постають суспільні відносини в га-
лузі суспільства та природного середовища, що непідвладні за-
конам розвитку суспільства. 

Метою управління природокористування та охорони на-
вколишнього середовища є : 
- реалізація законодавства; 
- 
- 

- 
- 

контроль за дотриманням вимог екологічної безпеки; 
забезпечення проведення ефективних і комплексних заходів з 
охорони довкілля; 

раціональне використання природних ресурсів; 
досягнення узгодженості дій державних та громадських орга-
нів при проведені екологічних заходів. 

Методом вирішення перерахованих завдань управління є 
регулювання співвідношення екологічних та економічних інте-
ресів розвитку при обов’язковому пріоритеті здоров’я людини у 
сприятливому навколишньому природному середовищі. 

Досягнення цілей та завдань управління природокористу-
ванням полягає у виконанні державними та іншими органами 
певних функцій.  

Особливістю державного управління є його диференціація 
за видами природних ресурсів незалежно від того, в яких галузях 
народного господарства вони використовувалися. 

Функції управління в галузі екології – це основні на-
прямки діяльності державних самоврядних та громадських 
об’єднань у сфері:  

1)ефективного використання природних ресурсів;  
2) охорони навколишнього природного середовища;  
3) забезпечення екологічної безпеки. 
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До функцій державного управління природокористування 
та охорони навколишнього природного середовища належать: 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

розподіл та перерозподіл природних ресурсів між природоко-
ристувачами. У результаті цього в природо користувачів ви-
никають, змінюються й припиняються права на користування. 
Юридичною формою впровадження цієї функції є компетенція 
органів управління з надання природних ресурсів у користу-
вання (власність) та припинення користування (власності) 
природними ресурсами; 
облік природних ресурсів та ведення природоресурсних када-
стрів припускає отримання сукупності достовірних і необхід-
них відомостей про природне, господарське та правове стано-
вище кожного об’єкта природного світу. Екологічне законо-
давство розрізняє такі види природо ресурсного кадастру: зе-
мельний, водний, лісовий, родовищ корисних копалин, тва-
ринного світу тощо; 
просторово-територіальний устрій об’єктів природи здійсню-
ється у таких формах: землеустрій, лісовпорядкування, прос-
торово-територіальний устрій надр, мисливський устрій, пас-
портизація водних об’єктів тощо; 
планування використання, відтворення та охорони навколиш-
нього природного середовища – діяльність відповідних орга-
нів з розробки та прийняття екологічних програм, планів, що 
визначають мету, напрям і конкретні завдання охорони до-
вкілля, а також засоби їх досягнення на основі наукових прин-
ципів природокористування. Воно здійснюється у таких фор-
мах: 

1. розробка та прийняття місцевої регіональної, держа-
вної та міждержавної екологічної програм; 

2. розробка та прийняття місцевої, регіональної та дер-
жавної програм з використання земель, вод, лісів, 
надр, тваринного світу тощо; 

3. прогнозування, спостереження та інформування в 
галузі використання, відновлення й охорони навко-
лишнього природного середовища: екологічні про-
грами, територіально-планові документи.  

 Комплексні програми : 
контроль за використанням, відновленням природних ресурсів 
й охороною навколишнього природного середовища – діяль-
ність певних державних органів, спрямована на забезпечення 
додержання всіма міністерствами, державними комітетами та 
відомствами, установами, приватними особами, встановленого 
порядку користування природними ресурсами, правил охоро-
ни навколишнього природного середовища; 
вирішення спорів про право природокористування – діяльність 
компетентних державних органів з розгляду та прийняття рі-
шень щодо розбіжностей, які викликані порушенням права во-
лодіння й права користування об’єктами природи.  

Система органів управління в галузі екології – це внут-
рішньо-організована сукупність структурних елементів, яка вза-
ємопов’язана й обумовлена однією метою та виконує для її дося-
гнення відповідні функції. 

Органи управління в галузі екології – юридично-відособлені 
державні, самоврядні, громадські організації, уповноважені здій-
снювати організаційно-господарчі, координаційні, консультати-
вні, організаційно-експертні, контрольні та інші функції у галузі 
забезпечення екологічної безпеки, ефективного використання 
природних ресурсів та охорони навколишнього природного се-
редовища. 
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Органи загального державного управління – уповноважені 
законодавчими актами органи державної виконавчої влади, на 
які покладають поряд із загальними, повноваження у сфері соці-
ально-культурного розвитку із забезпечення екологічної безпеки, 
ефективного використання природних ресурсів, охорони навко-
лишнього середовища. 

Президент – найвища посадова особа в державі. Він є гла-
вою держави та виступає від її імені. 

Президент є гарантом державного суверенітету, територіа-
льної цілісності України, додержання Конституції України, прав 
і свобод громадян. 

Президент України : 
1. Забезпечує державну незалежність, національну безпеку 

й правонаступництво держави; 
2. Приймає в разі необхідності рішення про введення в 

Україні або окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також 
оголошує в разі необхідності окремі місцевості України зонами 
надзвичайної екологічної ситуації – з наступним затвердженням 
цих рішень ВРУ. 

3. Здійснює інші повноваження, визначені кодексами 
України. 

Уряд – йому належить головна роль у державному управ-
лінні суспільними справами, у виконанні настанов законодавчої 
влади й забезпеченні дотримання встановлених законів. 

Кабінет міністрів України – це найвищий орган виконав-
чої влади держави . 

До повноважень уряду належать: 
Загальні повноваження: 

1. Забезпечення державного суверенітету й економічної само-
стійності України, здійснення внутрішньої та зовнішньої по-
літики України, законів України або ПУ. 

2. Здійснення функцій загального керівництва й управління 
справами в державі. 

3. Прийняття рішень з усіх найвагоміших внутрішніх і зовніш-
ніх питань. 

4. Забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної 
та податкової політики; політики у сфері соціального захисту, 
освіти, науки, охорони природи, екологічної безпеки й приро-
докористування . 

5. Розробляє та здійснює загальнодержавні програми економіч-
ного, науково-технічного, соціального й культурного розвит-
ку України. 

6. Виконує інші функції визначені кодексом України та закона-
ми України, актами ПУ. 

7. Здійснює реалізацію визначеної ВРУ екологічної політики. 
Спеціальні повноваження: 

8. Забезпечує розробку державних та міждержавних екологіч-
них програм. 

9. Координує діяльність міністерств та інших установ й органі-
зацій у питаннях охорони навколишнього природного середо-
вища. 

10. Встановлює порядок утворення та затвердження позабюдже-
тного фонду охорони навколишнього природного середови-
ща.  

11. Встановлює порядок розробки та затвердження екологічних 
нормативів, лімітів використання ресурсів, викидів і скидів 
забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище 
та інше. 



Еколого-юридична відповідальність за порушення законодавства 
 про охорону навколишнього природного середовища 

23 

Згідно зі ст. 119 Конституції України органи місцевої дер-
жавної виконавчої влади – місцеві державні адміністрації на від-
повідній території забезпечують:  
- виконання Конституції України, законів України, актів ПУ, 

КМУ;  
- законність і правопорядок, додержання прав і свобод грома-

дян; 
- виконання державних та регіональних програм соціально-

економічного, та культурного розвитку програм охорони до-
вкілля; 

- взаємодію з органами місцевого самоврядування; 
- реалізацію інших наданих державою, а також делегованих ра-

дами повноважень; 
Основні положення Конституції знайшли свій подальший 

розвиток у Законі України «Про місцеві державні адміністрації». 
До питань, що вирішуються місцевими державними адмі-

ністраціями належать: 
- забезпечення законності; 
- соціально-економічний розвиток відповідних територій; 
- використання природних ресурсів, охорони довкілля. 

Здійснення державного контролю на відповідних територі-
ях покладено на місцеві державні адміністрації, в тому числі за 
виконанням та охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного 
повітря, рослинного та тваринного світу та інших природних ре-
сурсів. 

Органи спеціального державного управління – спеціа-
льно уповноважені органи центральної виконавчої влади, що ре-
гулюють функції управління в галузі використання природних 
ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, за-
безпечення екологічної безпеки.  

Вони поділяються на: 
Міністерство екології та природних ресурсів України - на 

нього покладено здійснення комплексного управління природо-
користуванням у країні, затвердження лімітів та видачі дозволів 
на спеціальне використання певних природних ресурсів, держа-
вний контроль за використанням та охороною природних 
об’єктів, координаційної діяльності міністерств та відомств, що 
використовують природні ресурси, організаційного екологічного 
моніторингу, адміністративне провадження з розгляду справ про 
екологічні правопорушення та інші важливі функції. 

У галузі охорони, захисту, використання та відтворення лі-
сів, підвищення їх продуктивності та раціонального використан-
ня до відома міністерства належить: 
1. Здійснення комплексного управління у галузі охорони, захис-

ту, використання та відтворення лісів, підвищення їх продук-
тивності та раціонального використання. 

2. Затвердження нормативів використання лісових ресурсів. 
3. Погодження проектів лімітів використання лісових ресурсів. 
4. Погодження порядку та правил щодо охорони, захисту, вико-

ристання та відтворення лісових ресурсів, що розробляються 
Мінлісгоспом тощо. 
Держкомгідромат України - 
Забезпечує спостереження за станом забрудненості приро-

дного середовища, проводить спостереження за транскордонним 
забрудненням повітря, здійснює радіаційний моніторинг у райо-
нах розташування АЕС України (Рівненська, Енергодарська, Пі-
вденноукраїнська), складає карти радіаційного забрудне6ння те-
риторій, попереджає про небезпечні та стихійні гідрометеороло-
гічні явища, забруднення атмосферного повітря. 
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Органи спеціального по ресурсного управління: 
1. Державний комітет України із земельних ресурсів – головні 

завдання якого полягають у координації проведення земель-
ної реформи, проведення моніторингу земель, створення умов 
для рівноправного розвитку всіх форм власності на землю. 

2. Державний комітет України з водного господарства – здійс-
нює в галузі управління та контролю використання й охорони 
вод та відтворення водних ресурсів. 

3. Державний комітет України з геології та використання надр. 
4. Держнагляд охорони праці – бере участь у розробці програм 

видобутку корисних копалин, надає гірничі відводи на всі ви-
ди користування надрами, здійснює нагляд за розробкою ро-
довищ корисних копалин. 

5. Міністерство лісового господарства України - виконує функ-
ції управління користування у галузі охорони, захисту та від-
творення лісів. 

6. Державний комітет рибного господарства – формує та реалі-
зує концепцію розвитку рибного господарства та збереження 
рибних запасів, віддає дозволи на промислове добування ри-
бних запасів. 
Органи спеціального функціонального управління: 

- Міністерство з надзвичайних ситуацій; 
- Держстандарт; 
- Державтоінспекція. 

Органи спеціального галузевого управління: 
- Держкомнафти і газу; 
- Держкомвуглепром. 

 Органи місцевого самоврядування – спеціально упов-
новажені представницькі інституції регіонального й місцевого 
рівнів, управлінські функції в галузі екології. 

Компетенція місцевого самоврядування в галузі природо-
користування та охорони навколишнього природного середови-
ща визначається Законом України «Про місцеве самоврядуван-
ня» від 12 червня 1997 року. 

Цей закон відповідно до Конституції України визначає си-
стему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади ор-
ганізації та діяльності, правового статусу й відповідальності ор-
ганів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Компетенцію сільських, селищних, міських рад компетен-
цію виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфе-
рі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища визначають питання, які вирішуються 
районними обласними Радами на їх пленарних засіданнях. 

Органи громадського управління в галузі екології – це 
громадські об’єднання й формування в галузі екології, які ство-
рюються на національному та місцевому рівнях: 
- Українське товариство охорони природи; 
- Українська екологічна академія наук; 
- Українська екологічна асоціація; 
- „Зелений світ”. 
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Екологічний механізм природокористування та фінан-
сування природоохоронної діяльності. 

У розділі 10 Закону України „Про охорону навколишнього 
природного середовища” від 25 червня 1991 року № 1264 –ХІІ із 
змінами та доповненнями чітко визначено цілі та завдання за-
безпечення охорони навколишнього природного середовища 
шляхом економічних та фінансових заходів. 

Протягом останніх років в Україні продовжувалася робота 
з удосконалення екологічного механізму природокористування 
та природоохоронної діяльності. Важливим напрямом роботи 
було забезпечення фінансування природоохоронної сфери, голо-
вним чином за рахунок впроваджених зборів за забруднення до-
вкілля та спеціальне використання природних ресурсів. Зокрема 
впроваджено базові нормативи плати за користування надрами, 
за видобування корисних копалин та нормативи плати за спеціа-
льне використання водних ресурсів, які затверджено Постано-
вою КМУ від 12.09.1997 року № 1014 та 8.02.1997 року № 164. 

До цього часу в Україні діяли Тимчасовий порядок справ-
ляння плати за спеціальне використання надр при видобуванні 
корисних копалин та Тимчасові нормативи плати за спеціальне 
використання прісних поверхневих та підземних водних ресур-
сів. 

Розвиток економічної реформи в Україні та недосконалість 
діючого Тимчасового порядку, зокрема єдиного для всіх видів 
корисних копалин нормативу в розмірі одного процента ціни ре-
алізованої мінеральної сировини, вимагав створення механізму, 
який відповідав би міжнародним стандартам. 

Розроблені нормативи плати за користування надрами для 
видобування корисних копалин, диференційовані залежно від їх 
видів, є мінімальною величиною плати, яку користувачі надр 

мають вносити незалежно від умов і результатів господарюван-
ня. Вони розглядаються як базові і в подальшому мають дифере-
нціюватися залежно від геологічних особливостей родовищ та 
умов їх експлуатації. 

Зміни в ціноутворенні з часу введення Тимчасових норма-
тивів плати за спеціальне використання водних ресурсів та ана-
ліз практики застосування цих нормативів вимагали запрова-
дження нових постійних нормативів плати. 

Сьогодні діють 4 категорії нормативів плати за викорис-
тання водних ресурсів: 
- для поверхневих водних об’єктів, які диференційовані по ба-

сейнах рік, включаючи притоки всіх порядків; 
- для підземних джерел, які диференційовані по регіонах Укра-

їни, АРК, областях, районах; 
- для потреб гідроенергетики; 
- для потреб водного транспорту. 

Аналіз діючої системи плати в Україні за спеціальне вико-
ристання природних ресурсів, зокрема водних і надр, свідчать 
про те, що в порівнянні з зарубіжними це досконало розвинуті 
системи. Проте міністерство продовжує роботу з розвитку та 
вдосконалення платежів, зокрема з розробки: 

а) нормативів плати для річок у басейнах основних рік 
України та їх протоків; 

б) нормативи плати за користування надрами для добуван-
ня корисних копалин диференційованих залежно від геологічних 
особливостей родовищ та умов їх експлуатації; 

в) нормативи плати за користування надрами, яке не 
пов’язане з видобуванням корисних копалин (наприклад, підзе-
мні склади нафти, газосховища тощо). 
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Що стосується фінансування природоохоронної діяльності, 
то з метою встановлення єдиного порядку формування видатків, 
що передбачаються в держбюджеті та місцевих бюджетах на 
природоохоронні заходи та їх ефективного використання КМУ 
за поданням Мінекобезпеки прийняв постанову від 9 липня 1997 
року № 732 „Порядок формування головного розділу „Охорона 
навколишнього природного середовища та ядерна безпека” дер-
жавного бюджету та фінансування витрат на здійснення приро-
доохоронних заходів”. 

Цією ж постановою Раді Міністрів АРК, обласним, Київ-
ським та Севастопольським місцевим державним органам влади 
доручено розробити та затвердити порядок формування вищена-
званого розділу місцевих бюджетів та фінансування з них видат-
ків на здійснення природоохоронних заходів. 

Законом України „Про охорону навколишнього природно-
го середовища” від 25 червня 1991 року № 1264-12 із змінами та 
доповненнями визначено, що ресурсні платежі є цільовими й по-
винні повертатись на відновлення та підтримання цих ресурсів у 
належному стані. 

Важливим джерелом доповнення до фінансування приро-
доохоронної діяльності із держбюджету стали державний, рес-
публіканський АРК та місцеві фонди навколишнього природно-
го середовища. 

З метою забезпечення повноти надходжень коштів до фон-
дів охорони довкілля досягнуто домовленості, що контроль за 
своєчасністю справляння зборів за забруднення довкілля спільно 
з місцевими природоохоронними органами здійснюватиме і 
Державна податкова адміністрація. 

Саме збори за забруднення довкілля становлять головне 
джерело формування цих фондів.  
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ТЕМА 4 
 

ЕКОЛОГО-ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 
ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ 

НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 
СЕРЕДОВИЩА 

 
1. Екологічна та юридична відповідальність. 
2. Об’єкти та суб’єкти правопорушення. 
3. Види юридичної відповідальності за порушення законо-

давства про охорону н.п.с. 
 

Екологічна відповідальність. 
Відповідальність в економічному праві є важливим скла-

довим елементом правового забезпечення раціонального приро-
докористування, відновлення екологічних об’єктів та охорони 
довкілля. 

Законодавство про юридичну відповідальність за пору-
шення права природокористування тим або іншим природним 
об’єктом розвивалось у рамках загальних правових норм про 
відповідальність за порушення вимог природоохоронного зако-
нодавства. 

Розвиток законодавства в цій галузі йшов насамперед шля-
хом визначення кола протиправних дій, які порушують порядок 
користування природними ресурсами, та суб’єктів правопору-
шень, встановлення відповідальності за їх здійснення, уточнення 
обов’язків органів та посадових осіб з уживання заходів юриди-
чної відповідальності та порядку розгляду справ про окремі пра-
вопорушення. 

Однією із загальних характеристик юридичної відповіда-
льності за порушення вимог природоохоронного законодавства є 

те, що природоохоронні закони містять більш-менш повні пере-
ліки правопорушень, які об’єднано в спеціальних статтях у са-
мостійному розділі, який присвячено відповідальності за пору-
шення водного, лісового, земельного тощо законодавства. 

Об’єктом порушення права природокористування є 
право виключно державної власності на природні ресурси та 
правила користування природними ресурсами. 

Державна власність становить сукупність правових норм 
екологічної та інших галузей права, які виконують екологічні 
функції, спрямовані на примусове виконання юридичними й фі-
зичними особами передбачених законом екологічних норм і пра-
вил. 

Сутність екологічної відповідальності проявляється в 
трьох функціях: стимулюючій, компенсаційній, превентивній і 
полягає в збереженні інтересів у процесі господарської діяльнос-
ті на базі попередження, скорочення та відновлення втрат у при-
родному середовищі. 

Юридична відповідальність у галузі екології має на меті 
покарання винних, припинення та попередження порушень за-
конодавства в галузі природокористування й охорони навколи-
шнього природного середовища, а також поновлення порушених 
прав власників природних ресурсів і природо користувачів. 

Підставою для притягнення до відповідальності є здійс-
нення правопорушення, яке можна назвати екологічним право-
порушенням. Зміст екологічного правопорушення – така діяль-
ність (бездіяльність), яка порушує встановлений порядок приро-
докористування та охорони навколишнього природного середо-
вища, суперечить приписам та вимогам, дозволам та заборонам 
природоохоронного законодавства, спричиняє певну шкоду при-
роді та її ресурсам, здоров’ю людини та викликає відповідні 
юридичні наслідки. 
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У залежності від того, в якій галузі здійснене екологічне 
правопорушення, можна говорити про земельні, лісові, водні та 
інші екологічні правопорушення. 

Правопорушення прийнято ділити на 2 групи: 
1гр. – найбільш чітко виражена, до неї входять порушення 

які полягають у незаконному розпорядженні природоохоронни-
ми ресурсами та їх самовільному захваті (зайняття самовільно 
земельних ділянок і т.п.). 

2гр. – пов’язана з порушенням правил, порядку користу-
вання природними ресурсами. 

Суть правопорушення розкривається через його склад: 
суб’єкт - суб’єктивна сторона; 
об’єкт - об’єктивна сторона. 

Об’єкти та суб’єкти правопорушення. 
Суб’єктами правопорушення можуть бути організація, 

підприємство, посадові особи, громадяни. 
Суб’єктивна сторона – це внутрішня сторона правопору-

шення складає вину у формі наміру або через необережність. 
Об’єкт правопорушення - встановлений екологічний пра-

вопорядок суспільних відносин у галузі раціонального природо-
користування та охорони довкілля. З екологічним порядком 
пов’язана об’єктивна сторона правопорушень, які характеризу-
ються: 
- протиправністю дій, які призвели до порушення екологічного 
правопорядку; 

- 

- 

завданням шкоди або загрози її завдання навколишньому при-
родному середовищу; 
причинним зв’язком між протиправною дією та шкодою, що 
настала. 

Спеціальними об’єктами прав є вода, земля, повітря то-
що. 

З об’єктивної сторони (зовнішня сторона правопорушення) 
екологічним правопорушенням є протиправне діяння, виконане 
шляхом діяльності або бездіяльності. Згідно з діючим законодав-
ством юридична відповідальність ділиться на: 
- кримінально-правову; 
- адміністративно-правову; 
- цивільно-правову; 
- еколого-правову; 
- дисциплінарну. 

Існування декількох видів юридичної відповідальності по-
яснюється перш за все характером правопорушень, які поділя-
ються на злочини та проступки. Підвищена небезпека злочинів 
для суспільства вимагає застосування до винних осіб суворого 
виду відповідальності - кримінальної. Боротьбу з проступками 
можна успішно вести іншими, менш жорсткими методами. За-
стосування заходів відповідальності не звільняє винних від ком-
пенсації шкоди, заподіяної забрудненням, або погіршенням яко-
сті природних ресурсів. 

Кримінально-правова відповідальність у галузі охоро-
ни навколишнього природного середовища настає за екологі-
чний злочин, тобто суспільно-небезпечне діяння (діяльність або 
бездіяльність), передбачене кримінальним законом. 
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Об’єктом екологічного злочину є природні багатства (зе-
мля, вода, ліс, тваринний, рослинний світ, атмосферне повітря), 
або в цілому навколишнє природне середовище.  

Об’єктивна сторона екологічного злочину містить 3 умо-
ви: 
- злочинне порушення екологічного законодавства; 
- 

- 

- 

- 

- 

заподіяння шкоди природному середовищу або реальну загро-
зу її заподіяння; 
наявність причинного зв’язку між протиправною поведінкою 
порушника і результатом, який настав.  

Суб’єктами екологічних злочинів є фізичні особи. Серед 
економічних злочинів немає таких, за якими відповідальність 
несли лише посадові особи. Однак є такі склади злочинів, відпо-
відальність за які покладається на посадових осіб. У таких випа-
дках вони притягуються до кримінальної відповідальності за ст. 
КК України про службові злочини: розділ 17 КК України. 

Ст. 364 – зловживання владою або службовим станови-
щем; 

Ст. 365 - перевищення влади або службових повноважень; 
Ст. 367 – службова недбалість. 
До таких складів злочинів відноситься, наприклад, забруд-

нення водойм, забруднення атмосферного повітря. 
Суб’єктивна сторона характеризується тим, що криміна-

льний закон передбачає обидві форми вини : 
навмисну – знав, передбачав негативні наслідки, хотів їх 

скоєння;  
необережну – знав суспільно небезпечну сутність, знав що 

можуть настати негативні наслідки, але легковажно мав надію на 
їх ненастання. 

Є злочини, які передбачають тільки навмисну вину:  
знищення лісових масивів шляхом підпалу; 

умисна потрава посівів або умисне пошкодження захисних лі-
сонасаджень; 
незаконне полювання тощо. 

І, навпаки, є злочини, які можуть бути вчинені тільки з не-
обережності або недбалості (необережне знищення або пошко-
дження лісових культур). 

Приховування достовірної інформації про стан навколиш-
нього природного середовища також передбачає застосування 
засобів кримінального покарання. Уроки Чорнобильської траге-
дії повинні враховуватися при удосконаленні кримінального за-
конодавства. 

Адміністративно-правова відповідальність у галузі 
охорони навколишнього природного середовища. 

Законодавство України про адміністративні правопору-
шення має завданням охорону суспільного ладу України, соціа-
льно-економічних політичних та особистих прав і свобод грома-
дян, а також прав і законних інтересів підприємств, установ, ор-
ганізацій, встановленого порядку управління, державного та 
громадського порядку, зміцнення законності, запобігання право-
порушенням, виховання громадян у дусі точного й неухильного 
додержання Конституції України, законів, поваги до прав, честі 
й гідності інших громадян. 

Загальне поняття адміністративного правопорушення дано 
в ст. 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Адміністративним правопорушенням (проступком) визна-
ється протиправна, винна, (умисна або необережна) діяльність 
чи бездіяльність, яка посягає на державний, або громадський по-
рядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений по-
рядок управління і за яку законодавством передбачено адмініст-
ративну відповідальність. 
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Конкретні склади адміністративних екологічних правопо-
рушень із зазначенням суб’єктів відповідальності, санкції, пра-
вочинностей органів щодо застосування заходів адміністратив-
ної відповідальності передбачено у Кодексі про адміністративні 
порушення (р. 7). 

Кодекс про адміністративні правопорушення налічує 53 
склади екологічних правопорушень. Для адміністративного пра-
вопорушення характерним є відсутність ознак злочину, які при-
таманні кримінальному правопорушенню.  

Адміністративне законодавство передбачає такі заходи ад-
міністративного впливу за екологічні правопорушення: 
- штраф ; 
- 

- 

- 

заборона діяльності, що завдає шкоди природному середови-
щу чи здоров’ю людей; 
вилучення заборонених знарядь полювання або рибальства, 
незаконно добутої продукції; 
позбавлення права займатися певним видом діяльності, 
пов’язаної з використанням природних ресурсів. 

Найбільш розповсюдженим видом адміністративної відпо-
відальності є штраф. Він може бути більшим або меншим, ніж 
завдана шкода та призначатися за відсутності будь-якої шкоди. 
Це пояснюється тим, що штраф не є мірою компенсації. Стяг-
нення адміністративного штрафу не звільняє винну особу від 
обв’язку відшкодувати заподіяні збитки. 

Адміністративна відповідальність за екологічні правопо-
рушення застосовується за рішенням рад народних депутатів, 
службовими особами органів охорони природи або санітарного 
нагляду. 

Адміністративне стягнення є мірою відповідальності та за-
стосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністра-
тивне порушення в дусі додержання законів, поваги до правил 
співіснування, а також запобігання вчиненню нових правопору-
шень.  

Цивільно-правова, екологічна-правова, дисциплінарна 
відповідальність у галузі охорони навколишнього природно-
го середовища. 

Цивільно-правова відповідальність передбачена нормами 
цивільного права. Суть цього виду юридичної відповідальності 
полягає головним чином у відшкодуванні збитків, заподіяних у 
результаті порушення законодавства, спрямованого на охорону 
природи. 

Цивільний Кодекс України наголошує, що „шкода, заподі-
яна особі або майну громадянина, а також шкода, заподіяна ор-
ганізації, підлягає відшкодування особою, яка заподіяла шкоду у 
певному обсязі”. 

Цивільний Кодекс України вказує на відповідальність ор-
ганізації за шкоду заподіяну з вини її працівника. Організація 
повинна відшкодувати шкоду, заподіяну з вини її працівників 
під час виконання ними своїх трудових (службових) обов’язків. 

Відповідальність організації за шкоду, заподіяну з вини її 
працівників, має для екологічних відносин особливе значення. 
Вона є гарантією відшкодування збитків, завданих природі, то-
му, що громадянин-правопорушник часто неспроможний це зро-
бити через матеріальні обставини. 
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Цивільно-правову охорону навколишнього середовища 
зміцнює застосування принципу солідарної відповідальності, 
суть якого полягає в тому, що особи, які заподіяли шкоду, несуть 
солідарну відповідальність перед потерпілим . 

У системі цивільно-правових відносин з охорони навко-
лишнього природного середовища особливе місце посідає відпо-
відальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної екологіч-
ної безпеки (транспорт організації, промислові підприємства, 
власники автотранспорту). Зобов’язані відшкодовувати шкоду, 
заподіяну джерелом підвищеної небезпеки (як, наприклад, авто-
мобілем), якщо не доведуть, що шкода виникла в наслідок непе-
реборної сили або умислу потерпілого. 

Норми цивільного законодавства передбачають відповіда-
льність за шкоду, заподіяну громадянином у результаті забруд-
нення та іншого екологічно шкідливого впливу на оточуюче 
природне середовище. 

При відшкодуванні шкоди, заподіяної здоров’ю громадян, 
компенсації підлягають витрати на лікування й відновлення здо-
ров’я, витрати на відшкодування матеріальних розходів у зв’язку 
із втратою працездатності та інші збитки . 

Одним із різновидів цивільно-правової відповідальності за 
шкоду, заподіяну природі, є майнова відповідальність у вигляді 
спеціальних такс. На застосуванні такс ґрунтується, зокрема, 
відшкодування за знищення лісу, незаконні полювання і рибаль-
ство, за знищення та пошкодження дерев, інших земельних на-
саджень у містах і селах. Такси встановлюються нормами еколо-
гічного законодавства. 

Таким чином, юридична відповідальність за шкоду, запо-
діяну природному середовищу, виражається у формі майнової і 
цивільно-правової відповідальності. Якщо порядок відшкоду-

вання збитків екологічним законодавством не регулюється, за-
стосовуються відповідні норми цивільного права. 

Екологічно-правова відповідальність. 
Порівняно новий вид юридичної відповідальності. Вона 

наступає на підставі норм екологічного законодавства за еколо-
гічні правопорушення. Еколого-правовій відповідальності при-
таманні такі ж риси, як і іншим видам юридичної відповідально-
сті. Проте вона має і свої особливості. Вони визначаються спе-
цифікою екологічних суспільних відносин. Механізм еколого-
правової відповідальності визначений у законах України: „Про 
охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 
1991 року № 1264-ХІІ, „Про тваринний світ” від 13 грудня 2001 
року № 2894-ІІ, „Про охорону атмосферного повітря” від 21 чер-
вня 2001 року № 2556-ІІІ, „Про природно-заповідний фонд Укра-
їни” від 16 червня 1992 року № 2456-ХІІ, Земельному, Водному, 
Лісовому кодексах і Кодексі України про надра. 

У цих нормативних актах дається перелік порушень водно-
го, лісового законодавства, законодавства про охорону атмосфе-
рного повітря, тваринного світу, інших об’єктів природи, за які 
може наступати юридична й зокрема еколого-правова відповіда-
льність.  

Визначення у законодавчому порядку видів екологічних 
правопорушень складає основу організації боротьби з ними. 

В еколого-правових актах передбачено специфічні санкції 
за екологічні правопорушення, які притаманні тільки нормам 
екологічного права. Наприклад згідно ст. 143 Земельного Кодек-
су України (прийнятий 25.10.2001 року). Підставою для приму-
сового припинення прав на земельну ділянку є не усунення до-
пущених порушень законодавства (забруднення земель радіоак-
тивними й хімічними речовинами, відходами, пошкодження та 
знищення родючого шару ґрунту) 
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Ст. 101 Лісового Кодексу України передбачає таку санк-
цію за порушення лісового законодавства як вилучення незакон-
но добутої деревини та інших лісових ресурсів. У разі неможли-
вості вилучення - стягується її вартість. 

Ст.60.Закону України „Про тваринний світ” передбачає 
конфіскацію незаконно добутих об’єктів тваринного світу, виго-
товленої з них продукції та знаряддя правопорушення. 

Специфічні види еколого-правової відповідальності харак-
терні й для інших еколого-правових актів Це свідчить про те, що 
екологічне законодавство не тільки вказує на можливість засто-
сування за певних умов кримінальної, адміністративно-правової, 
цивільно-правової, дисциплінарної відповідальності, але й пе-
редбачає різні види еколого-правової відповідальності. 

Дисциплінарна відповідальність настає за порушення за-
конодавства про охорону природного середовища та застосову-
ється для посадових осіб за наявності в їх діях складу дисциплі-
нарного правопорушення. Підставою для виникнення дисциплі-
нарної відповідальності є невиконання, або неналежне виконан-
ня посадовою особою (спеціальний суб’єкт) своїх обов’язків, ре-
зультатами яких є порушення екологічних вимог, заподіяння 
шкоди навколишньому середовищу. Суб’єктами дисциплінарної 
відповідальності можуть бути керівники підприємств, організа-
цій, на яких покладено виконання природних обов’язків, а також 
інші посадові особи й працівники, до обов’язків яких входять 
питання охорони та раціонального використання природних ре-
сурсів. 

Дисциплінарна відповідальність здійснюється в порядку 
підлеглості чи на підставі правил внутрішнього трудового роз-
порядку підприємств, організацій. 

Посилює та конкретизує юридичну відповідальність за по-
рушення вимог природоохоронного законодавства постійна ди-

намічна робота над удосконаленням діючого законодавства. До-
повнено новими статтями Кодекс про адміністративні правопо-
рушення, ККУ. У новій редакції викладено окремі статті З.У. 
„Про тваринний світ”, „Про охорону навколишнього природного 
середовища”, „Про виключну (морську) економічну зону Украї-
ни” тощо.  
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ТЕМА 5 
 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН 

 
1. Загальні заходи екологічної безпеки. 
2. Гарантії екологічної безпеки громадян України. 
3. Класифікація  надзвичайних  ситуацій.  Надзвичайні си-

туації природного характеру. 
4. Охорона  екологічних прав та інтересів громадян Укра-

їни.  
 

Загальні засади екологічної безпеки 
Згідно з концепцією національної безпеки України еколо-

гічну безпеку визначено як новий важливий складовий елемент 
національної безпеки. Створення системи забезпечення екологі-
чної безпеки в державі є однією з основ, на якій базується стра-
тегія, оперативне мистецтво й тактика державної політики.  

Головними практичними принципами забезпечення еколо-
гічної безпеки є: 
1. Дотримання установлених державою допустимих рівнів 

впливу на людину та природне середовище. 
2. Здійснення раціонального природокористування, при якому 

використання ресурсів рівною мірою задовольняє інтереси 
нинішніх та майбутніх поколінь. 

3. Обов’язковість відшкодування завданих здоров’ю й природі 
втрат та взаємна відповідальність адміністративно-
територіальних утворень за стан навколишнього середовища. 

4. Своєчасне виявлення та відновлення порушень стану терито-
рії (акваторії), екосистем і природних комплексів. 

5. Забруднення навколишнього середовища. 
6. Дотримання норм міжнародного права, виконання угод, які 

регламентують відносини у галузі забезпечення екологічної 
безпеки. 

7. Дотримання розумної достатності й допустимості ризику, 
розвиток науково-технічного прогресу не повинен приводити 
до екологічних проблем. 

Темпи виходу України із економічної кризи (або втягуван-
ня її в затяжну кризу – літо-осінь 2007 року) багато в чому зале-
жать від ефективності протидії надзвичайним ситуаціям, зни-
ження ризику їх виникнення. 

Щоденно в Україні виникають надзвичайні ситуації, вна-
слідок яких знищуються матеріальні цінності, гинуть люди, над-
звичайно ускладнюються умови виробництва та життя.  

Гарантії екологічної безпеки громадян України. 
Екологічна безпека – це такий стан навколишнього приро-

дного середовища, в умовах якого забезпечується попередження 
погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для 
здоров’я людей. 

Гарантіями екологічної безпеки для громадян України є 
широкий комплекс взаємопов’язаних політичних, економічних, 
технічних, організаційних, виховних, правових та інших заходів. 
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Першочерговими заходами в досягненні екологічної 
 безпеки є: 

1. Зменшення до мінімуму рівня радіаційного забруднен-
ня. 

2. Захист і збереження від забруднення, виснаження та не-
раціонального використання земельних ресурсів. 

3. Захист від забруднення повітряного басейну. 
4. Захист від забруднення, засмічення та виснаження вод, 

у тому числі підземних. 
5. Захист та відтворення лісів. 
6. Підвищення екологічного значення природо-

заповідного фонду. 
7. Знешкодження, утилізація й поховання промислових та 

побутових відходів (Мелітополь -160 тис. осіб, Каль-
кутта 12 млн. осіб – звалища). 

8. Розвиток системи екологічної освіти й виховання. 
Важливою гарантією екологічної безпеки є додержання 

екологічних вимог у промисловості, будівництві, сільському го-
сподарстві, при розміщенні та розвитку населених пунктів. На 
сьогодні всі без винятку промислові підприємства мають бути 
обладнані спорудами, устаткуванням та пристроями для очи-
щення або знешкодження викидів і скидів, зменшення впливу 
шкідливих факторів, а також приладами контролю за кількістю і 
складом забруднюючих речовин. 

Забороняється! 
Введення в дію підприємств та інших об’єктів, на яких не 

забезпечено в повному обсязі додержання всіх екологічних ви-
мог і вжиття заходів, передбачених у проектах на будівництво. 

Складування, зберігання або розміщення відходів дозволя-
ється лише за наявності спеціального дозволу, лімітів, які б за-

безпечували безпеку навколишнього середовища та здоров’я 
людей.  

Певні екологічні вимоги встановлено й для транспортних 
засобів. 

На особливу увагу заслуговує додержання екологічних ви-
мог у сільському господарстві. Перехід на промислові технології 
вирощування сільськогосподарських культур обумовив широке 
використання хімічних засобів захисту та боротьби зі шкідника-
ми, хворобами рослин і бур’янами. Сутність хімічного методу 
боротьби полягає в тому, що проти шкідливих організмів засто-
совують різні хімічні речовини, так звані пестициди.  

У зв’язку з розширенням їх асортименту, виникає небезпе-
ка забруднення навколишнього природного середовища, переду-
сім земель – головного багатства українського народу. В орга-
нізм людини пестициди потрапляють через органи дихання, тра-
влення, шкіру. 

Негативно на сільськогосподарські угіддя, навколишнє 
природне середовище впливають і мінеральні добрива, особливо 
при тривалому їх внесенні або великими дозами. Для запобіган-
ня цим явищам необхідно, щоб у повному обсязі працював закон 
України „Про пестициди і агрохімікати”. 

Екологічні вимоги передбачено й для розвитку населених 
пунктів. Проблема гарантії екологічної безпеки набула особли-
вого значення у зв’язку з Чорнобильською катастрофою, яка 
створила надзвичайно небезпечну для здоров’я людей і навко-
лишнього природного середовища радіаційну обстановку на бі-
льшості території України. Законодавець визначив правовий ре-
жим територій забруднення та інше у законі України „Про пра-
вовий режим територій, що зазнали радіоактивного забруднення 
внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 27.02.1991 року. 
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Зокрема, цим законом в Україні встановлено 4 зони: 
1.  Зона відчуження. 
2. Зона безумовного (обов’язкового) виселення. 
3. Зона гарантованого відселення. 
4. Зона посиленого радіоекологічного контролю. 
Зрозуміло, що всі заходи, які ініціює держава знаходять 

своє законодавче закріплення, що робить їх обов’язковими для 
виконання.  

Класифікація надзвичайних ситуацій 
За останні роки різко збільшилася кількість надзвичайних 

ситуацій на території України. Практично всі вони мали природ-
не походження (сильні снігопади, обледеніння, урагани та шква-
льні вітри), хоча немало надзвичайних ситуацій сталося техно-
генного характеру (пожежі, вибухи, пошкодження тощо) та над-
звичайних ситуацій іншого походження (інфекційні захворю-
вання, виявлення особливо небезпечних речовин).  

За класифікацією надзвичайні ситуації розподіляються на: 
1. Надзвичайні ситуації техногенного характеру. 
2. Надзвичайні ситуації природного характеру. 
3. Надзвичайні ситуації медико-біологічного характеру. 
4. Надзвичайні ситуації іншого характеру внаслідок яких 

загинуло і постраждало багато людей. 
До надзвичайних ситуацій техногенного характеру відно-

сять:  
1. Транспортні аварії. 
2. Пожежі і вибухи. 
3. Аварії з викидом сильнодіючих отруйних речовин 

(СДОР). 
4. Наявність у оточуючому середовищі шкідливих речо-

вин понад граничну чисельність. 

5. Аварії з викидом радіоактивних речовин. 
6. Раптове руйнування споруд. 
7. Аварії на енергетичних системах. 
8. Аварії на очисних спорудах. 
9. Гідродинамічні аварії. 
10. Аварії на системах життєзабезпечення. 
Надзвичайні ситуації природного характеру. 
- геофізичні явища; 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 

- 

- 

- 

геологічно-небезпечні явища; 
метеорологічно-небезпечні явища; 
морські, гідрологічно-небезпечні явища; 
пожежі лісові, торф’яні; 
масова загибель диких тварин; 

Надзвичайні ситуації медико-біологічного характеру. 
- інфекційні захворювання людей; 
отруєння людей; 
інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин; 
ураження сільськогосподарських рослин, хворобами і 
шкідниками; 
масові отруєння сільськогосподарських тварин; 

 Надзвичайні ситуації іншого характеру 
- збройні напади, захоплення, утримання важливих 
об’єктів або реальна загроза їх захоплення; 
встановлення вибухового пристрою в громадському мі-
сці, в установі, в організації, транспорті, житлі; 
виявлення або вилучення особливо небезпечних предме-
тів та речовин; 
інші події. 
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 Надзвичайні ситуації природного характеру: 
Найбільша кількість надзвичайних ситуацій припадає на 

метеорологічно-небезпечні явища, наслідком яких є людські же-
ртви й завдано значні збитки господарству. Найчастіше повто-
рювалися сильний вітер, шквали, сильні зливи, снігопади. Різке 
зниження температури призводило в Україні до знищення ози-
мих культур. Сильні дощі на заході країни призводили до затоп-
лення значних територій, руйнації, загибелі людей і тварин. Вна-
слідок лісових пожеж у Чернігівській, Волинській, Житомирсь-
кій, Черкаській областях було знищено десятки тисяч гектарів 
лісів. 

Надзвичайні ситуації геологічного характеру: 
Призводило до зсуву земної поверхні (у Дніпропетровсь-

ку.) Практично зруйновано кілька багатоповерхівок, два дитсад-
ки, школа, комунальні мережі міста. На 19 км шосе Севастополь-
Ялта пройшов зсув. Ці дані підтверджують висновок вчених, що 
територія України є складною геолого-екологічною територією 
зі стійкою тенденцією до розвитку багатьох геологічних проце-
сів. 

Слід зазначити, що розв’язання проблеми запобігання та 
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру надасть можливість стабільного функціонування еко-
номіки України та життя людей. 

Охорона екологічних прав та інтересів України. 
Екологічна безпека населення є найбільш гуманним, бла-

городним і відповідальним завданням екологічного законодавст-
ва, яке по-перше закріплює екологічні права громадян України, 
по-друге - гарантує реалізацію, по-третє визначає правові, еко-
номічні та соціальні основи охорони навколишнього природного 
середовища в інтересах поколінь. 

Кожен громадянин України має як права, так і обов’язки в 
галузі охорони навколишнього природного середовища. 

Громадяни України зобов’язані: берегти природу, охоро-
няти, раціонально використовувати її багатства відповідно до 
вимог законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища, здійснювати діяльність із додержанням вимог зако-
нодавства про охорону навколишнього природного середовища, 
вимог екологічної небезпеки, інших екологічних нормативів та 
лімітів використання природних ресурсів, не порушувати еколо-
гічні права й законні інтереси інших суб’єктів, вносити плату за 
спеціальне використання природних ресурсів та штрафи за еко-
логічне правопорушення, компенсувати шкоду, заподіяну забру-
дненням навколишнього природного середовища. 

Разом з тим екологічні права громадян України забезпечу-
ються системою гарантій. Це є широкомасштабні державні захо-
ди відновлення навколишнього природного середовища, запобі-
гання шкідливому впливу господарської діяльності міністерст-
вами та відомствами за участю громадськості, компенсації шко-
ди, невідворотності відповідальності за порушення законодавст-
ва. 

Недоліком є те, що забезпечення гарантії часто залиша-
ється на папері. 

У системі правових заходів, спрямованих на охорону еко-
логічних прав громадян, важливе місце посідають: 

1. Екологічні програми. 
2. 
3. 

4. 

Екологічні експертизи. 
Контроль і нагляд у галузі охорони навколишнього 
природного середовища  
Освіта і виховання. 
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Екологічні програми розробляються з метою проведення 
ефективної і цілеспрямованої діяльності з організації і коорди-
нації заходів щодо охорони навколишнього природного середо-
вища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального відтво-
рення природних ресурсів. 

Екологічна експертиза сприяє охороні екологічних прав та 
інтересів громадян, оскільки дає можливість запобігти негатив-
ним явищам у галузі екології.  

Екологічна експертиза в Україні буває : 
- 
- 
- 

державна; 
громадська; 
контроль і нагляд за охороною навколишнього природного се-
редовища. 

Нагляд за додержанням законодавства про охорону навко-
лишнього природного середовища здійснюють також органи 
прокуратури. Вони застосовують права, включаючи звернення 
до судів або арбітражних судів із позовами про відшкодування 
збитків, заподіяних у результаті порушення екологічного зако-
нодавства. 

У разі необхідності в органах прокуратури та міліції ство-
рюються спеціалізовані екологічні підрозділи (екологічна мі-
ліція, природоохоронна прокуратура м. Бердянськ). 

Треба зробити все, щоб право людини на екологічну без-
пеку посіло чільне місце серед інших фундаментальних прав 
громадян України. Найперше, що держава повинна зробити в 
цьому напрямку – це забезпечити право людини на екологічно 
чисті продукти, воду, повітря. 
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ТЕМА 6 
 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ, 
ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСІВ 
 
1. Правовий режим використання та охорони надр, вод, 

лісів, атмосферного повітря. 
2. Правовий режим використання та відтворення земель. 
3. Правовий режим використання та відтворення тварин-

ного світу. 
 
Правовий режим використання та охорони надр, вод, 

лісів, атмосферного повітря. 
Правова охорона надр – сукупність правових норм та пра-

вовідносин, які виникають на основі їх застосування і направлені 
на здійснення заходів із збереження надр, раціонального викори-
стання та відтворення природних ресурсів, оздоровлення для за-
доволення екологічних, економічних, культурно-оздоровчих по-
треб суспільства в інтересах теперішнього та майбутніх поко-
лінь. 

Усі питання виникнення права користування надрами, 
права та обов’язки користувачів надр, припинення право корис-
тування надрами, вирішення спорів, заходи з охорони надр, від-
повідальність за порушення законодавства обумовлено Кодек-
сом України про надра. 

Надра є виключною власністю народу України і надаються 
тільки в користування. Народ України здійснює право власності 
на надра через ВРУ та місцеві органи самоврядування (Консти-
туція України ст. 13). 

За своїм значенням корисні копалини поділяються на зага-
льнодержавного та місцевого значення. 

Згідно з вищезазначеним кодексом, надра - це частина зе-
мної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водо-
ймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного ви-
вчення та освоєння. Користувачами надр (ст. 13) можуть бути 
підприємства, установи, організації, громадяни України, інозем-
ні юридичні особи та громадяни. Надра надаються у постійне 
або тимчасове користування. Тимчасове може бути коротко-
строковим (до 5 років) та довгостроковим (до 20 років). 

Лише ліцензування діяльності - це єдиний порядок надан-
ня спеціальних дозволів на користування надрами. Користування 
надрами є платним. Плата справляється за користування надра-
ми у межах України, її континентального шельфу та виключної 
(морської) економічної зони.  

Усі платежі спрямовуються до держбюджету та бюджетів 
всіх рівнів: 

40 % - до держбюджету за видобування корисних копалин; 
60 % - до місцевих бюджетів загальнодержавного значен-

ня;  
100 % - до місцевих бюджетів за видобування корисних 

копалин місцевого значення; 
80 % - до держбюджету за пошук та розвідку; 
20 % - до місцевого бюджету родовищ; 
100 %- до держбюджету за користування надрами конти-

нентального шельфу та виключно (морської) економічної зони . 
Плата вноситься або грошима, або натуроплатою, роботою 

чи послугами. Особи, які відкрили невідомі раніше родовища, 
що мають промислову цінність, мають право на винагороду. 
Держава веде облік родовищ та запасу корисних копалин у дер-
жавних кадастрах родовищ. 



Правове регулювання використання, 
 відтворення та охорони природних ресурсів 

39 

Згідно зі ст. 59 Кодексу України про надра рідкісні геоло-
гічні відкладення, мінералогічні утворення, палеонтологічні 
об’єкти та інші ділянки надр, які становлять особливо наукову 
або культурну цінність, можуть бути оголошені об’єктами при-
родо-заповідного фонду. 

Згідно зі ст. 65 порушення законодавства про надра тягне 
за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і 
кримінальну відповідальність. 
Правовий режим використання, відтворення й охорони вод 

Усі води (водні об’єкти) на території України є національ-
ним надбанням народу України, однією із природних основ його 
економічного розвитку та соціального добробуту. 

Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і 
рослинного світу і є обмеженими та уразливими природними 
об’єктами. 

В умовах нарощування антропогенних навантажень на 
природне середовище, розвитку суспільного виробництва та зро-
стання матеріальних потреб виникає необхідність розробки й 
додержання особливих правил користування водними ресурса-
ми, раціонального їх використання та екологічно спрямованого 
захисту.  

Об’єктами права водокористування є поверхневі та підзе-
мні води, які знаходяться в нерозривному екологічному зв’язку з 
іншими природними ресурсами. 

Ефективне, науково обґрунтоване використання вод та її 
охорона від забруднення, засмічення та вичерпання регулюється 
Водним Кодексом України, який прийнятий у 1995 році ВРУ. 

Згідно з цим Кодексом до водного фонду України нале-
жать: 

- 
- 
- 

- 
- 

- 

- 
- 
- 

поверхневі води; 
підземні води та джерела; 
внутрішні морські води та територіальне море. 

Водні об’єкти поділяються на об’єкти : 
загальнодержавного значення; 
місцевого значення. 

Використання вод здійснюється в порядку загального і 
спеціального водокористування для потреб гідроенергетики, во-
дного та повітряного транспорту. 

Право загального водокористування здійснюється для за-
доволення потреб (купання й плавання) безплатно, без закріп-
лення водних об’єктів за окремими особами. 

Спеціальне водокористування – це забір води з водних 
об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв та 
скидання в них зворотних вод (дозвіл, платний). 

Строки спеціального водокористування: 
- до 3-х років – короткострокове; 
від 3 до 25 років – довгострокове. 

Охорона вод  
Водоохоронні зони встановлюються для створення сприя-

тливого режиму водних об’єктів, попередження їх забруднення, 
засмічення, вичерпання. 

На території водоохоронної зони забороняється : 
використання пестицидів; 
влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ; 
скидання неочищених стічних вод. 
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Згідно зі ст. 42 ВКУ водокористувачами в Україні можуть 
бути громадяни України, підприємства, установи, організації, а 
також іноземні юридичні та фізичні особи, особи без громадянс-
тва.  

Водокористувачі бувають: 
- 
- 
первинні; 
вторинні. 

Первинні – ті, що мають власні водозабірні споруди і від-
повідне обладнання для забору води. 

Вторинні (абоненти) – ті, що отримують воду з систем пе-
рвинних водокористувачів. 

Усі водокористувачі мають права (ст. 43) та обов’язки 
(ст.44). 

Відповідальність за порушення водного законодавства. 
Згідно зі ст. 10 ВКУ за порушення водного законодавства 

може бути дисциплінарна, адміністративна, цивільно-правова та 
кримінальна відповідальність. При цьому підприємства, устано-
ви, організації, а також громадяни зобов’язані відшкодувати зби-
тки, завдані ними внаслідок порушення водного законодавства. 
Правовий режим використання, відтворення й охорони лісів 

Ліс – зазначено у ст. 3 ЛКУ – це сукупність землі, рослин-
ності, в якій переважають дерева та чагарники, тварин, мікроор-
ганізмів та інших природних компонентів, що в своєму розвитку 
біологічно взаємозв’язані, впливають один на одного та навко-
лишнє середовище. 

Ліс – національне багатство України, виконує екологічні, 
естетичні та інші функції, підлягає державному обліку та охоро-
ні.  

Лісам належить велика роль перш за все у розвитку сільсь-
кого господарства. Вони захищають поля від суховіїв, піщаних і 

чорних буревіїв, поліпшують водний режим полів, підвищують 
урожайність. Встановлено, що 1 га лісосмуги захищає 25-30 га 
ріллі, а на кожному її гектарі накопичує 600-800 т. вологи, забез-
печуючи збільшення врожаю зернових на 3-4 центнери. Один 
гектар лісу виділяє за рік 3 т кисню та поглинає 5 т вуглекислого 
газу (300-400 кг кисню за рік на одну людину). 

 В Україні загальна площа лісу – 9,97 млн. га. Ліси України 
за екологічним і господарським значенням поділяються на 1 і 2 
групи. 

До 1 групи належать ліси, що виконують природоохоронні 
функції (водоохоронні, лісосмуги, санітарно-гігієнічні заповід-
ники, парки, урочища, пам’ятки природи ). 

До 2 групи відносять ліси, які мають експлуатаційне зна-
чення . 

Велика роль в охороні лісів належить організаційно-
правовим заходам, основним з яких є ведення лісогосподарства 
на науковій основі. Відомо, що ліс стає придатним для вирубу-
вання у віці 80-100 років. Незважаючи на це, ведуться вирубки 
молодого лісу. Так звана „ділова” деревина. Усе інше поглинає 
вогонь. 



Правове регулювання використання, 
 відтворення та охорони природних ресурсів 

41 

Державні органи та постійні лісокористувачі, які здійсню-
ють планування, організацію, введення лісового господарства та 
використання лісових ресурсів зобов’язані забезпечувати : 

а) збереження лісів, охорону їх від пожеж, захист від шкі-
дників і хвороб; 
б) посилення водоохоронних, захисних, кліматорегулюю-
чих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних 
властивостей лісів з метою охорони здоров’я людей і по-
ліпшення навколишнього природного середовища; 
в) невиснажливе, раціональне використання лісів для пла-
номірного задоволення потреб виробництва і населення в 
деревині та іншій лісовій продукції; 
г) розширене відтворення, поліпшення породного складу 
та якості лісів, підвищення їх продуктивності. 
Правова охорона атмосферного повітря 
Атмосферне повітря є одним із основних життєво важли-

вих елементів навколишнього середовища. Повітря – це життя! 
Добре відомо, що людина здатна прожити без їжі тижні, без води 
– дні, без повітря – лише хвилини. Життя на землі є доти, поки є 
атмосфера. Атмосфера – це газова оболонка землі із суміші газів, 
яка її складає. Без атмосфери сонце може розігріти Землю вдень 
до +100 градусів С0, а космос охолодити землю вночі до -100 
градусів С0. 

Від чистоти повітря залежить здоров’я людини, її самопо-
чуття та працездатність. 

Забруднення атмосферного повітря нерідко призводить до 
загибелі сільськогосподарських культур, зниження урожайності, 
захворювання чи гибелі домашніх або диких тварин, несприят-
ливо впливає на стан та продуктивність лісу, на якість видів. За-
бруднення атмосфери відбувається різними шляхами: вивержен-
ня попелу, пилові бурі, лісові пожежі, але найнебезпечнішим 

джерелом забруднення атмосфери є промислові підприємства, 
транспортні засоби, отрутохімікати, що використовуються в 
сільському господарстві. 

Найбільше забруднюють повітря підприємства чорної, ко-
льорової металургії, хімічні, цементні заводи. 

Серед транспортних засобів – автомобільний і залізничний 
транспорт. Найбільш ефективними заходами у справі охорони 
атмосферного повітря є запровадження безвідходних і мало від-
ходних виробничих процесів, оснащення джерел забруднення 
газоочисними та пиловловлюючими установками тощо. 

Раніше атмосфера само очищувалася, сьогодні – ні. Ось 
чому виникає гостра необхідність всебічного й цілеспрямовано-
го позитивного впливу на атмосферу за допомогою правових 
норм. 

Правову основу з цього питання складають закон України 
„Про охорону навколишнього природного середовища”, закон 
України „Про охорону атмосферного повітря” та інші. 

До організаційно-правових заходів треба віднести стандар-
тизацію та нормування в галузі охорони атмосферного повітря. 
Державні стандарти розробляються та вводяться Міністерством 
екології та природних ресурсів та Мінохорони здоров’я України. 

Правовий режим використання та відтворення земель 
Земля – найперше та найголовніше джерело багатства, 

верхній найродючіший шар землі (ґрунт) є базою розвитку сіль-
ського й лісового господарства; у надрах землі знаходяться ве-
личезні запаси корисних копалин; вода, без якої взагалі немож-
ливе життя, також органічно пов’язана із землею. Земля є осно-
вою розвитку виробничих сил України в інтересах усього наро-
ду. Земля не є продуктом людської праці, вона – творіння приро-
ди. 
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Охорона земель разом із тим є охороною земельних прав 
власників землі та землекористувачів. 

Земельна площа України становить 606,355 тис. га. 
Відповідно до цільового призначення землі розрізняють: 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

сільськогосподарського призначення; 
населених пунктів; 
промисловості, транспорту, зв’язку, оборони; 
природоохоронного, оздоровчого тощо; 
лісового, водного запасу. 

Заслуговує увагу право власності на землю. Згідно з ЗКУ 
земля має такі форми власності: 
- державну; 
приватну; 
колективну. 

Проблемні питання виникають щодо залишення земель без 
використання. Юридичному вирішенню цієї проблеми сприяє ст. 
27 ЗКУ, яка передбачає однією з підстав припинення права ко-
ристування землею невикористання протягом одного року земе-
льної ділянки, наданої для сільськогосподарського виробництва, 
і протягом 2-х років – для несільськогосподарських потреб.  

Правова охорони земель – це система юридичних заходів, 
спрямованих на збереження земель, відновлення та збільшення 
їх родючості. 

Правова охорона земель – проблема багатогранна. Вона 
вирішується за допомогою різних правових засобів. Відправною 
точкою у здійснені охорони земель є розробка та прийняття НП і 
норм, спрямованих на їх раціональне використання й охорону.  

 
 
 
 

Правовий режим використання та відтворення тва-
ринного світу 

Тваринний світ є важливою складовою природних багатств 
України. Він охоплює все різноманіття дикої фауни. 

До тваринного світу належать дикі тварини: ссавці, птахи, 
плазуни, земноводні, риби, молюски, комахи тощо, що перебу-
вають у природному стані. 

Природоохоронне законодавство розповсюджується лише 
на диких тварин, що перебувають у стані природної волі. Охоро-
ні підлягають не лише тварини, а й середовище їх перебування: 
нори, хатки, лігва, мурашники, гнізда птахів, боброві гаті та інші 
споруди. 

З метою охорони, раціонального використання та відтво-
рення тваринного світу можуть обмежуватися права власників і 
користувачів земель, лісів, інших природних ресурсів, на них 
можуть покладатися відповідні обов’язки . 

Тваринний світ також є об’єктом мисливства та рибальст-
ва. 

Кожен громадянин має право:  
на загальне та спеціальне використання тваринного світу; 
мати у колективній або приватній власності окремі об’єкти 
тваринного світу; 
на компенсацію шкоди, завданої дикими тваринами. 

Обов’язки: 
охороняти тваринний світ і середовище перебування диких 
тварин; 
сприяти відтворенню відновлювальних об’єктів тваринного 
світу; 
використовувати об’єкти тваринного світу відповідно до ви-
мог природоохоронного законодавства; 
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ТЕМА 7 
 

ПРАВОВА ОХОРОНА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО 
ФОНДУ УКРАЇНИ 

 
1. Природно-заповідний фонд України як об’єкт правової 

охорони. 
2. Організаційно-правові засади охорони природно-

заповідного фонду України. 
3. Відповідальність за порушення законодавства про при-

родно-заповідний фонд України. 
 
Природно-заповідний фонд України як об’єкт правової 

охорони 
Природно-заповідний фонд України становлять ділянки 

суші й водного простору, природні комплекси та об’єкти, які 
мають особливу природо-охорону, наукову, естетичну, реакцій-
ну та іншу цінність, і виділені з метою збереження природної рі-
зноманітності ландшафтів, генофонду тваринного й рослинного 
світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпе-
чення фонового моніторингу навколишнього природного сере-
довища. 

До природно-заповідного фонду належать : 
а) природні території та об’єкти – природні та біосферні 

заповідники, національні природні та регіональні ландшафтні 
парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища;  

б) штучно створені об’єкти – ботанічні сади, дендрологічні 
й зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. 

Правові основи організації, охорони, ефективного викори-
стання природно-заповідного фонду визначає закон України 
„Про природно-заповідний фонд України” від 16.06.1992 р. 

На землях природно-заповідного фонду забороняється 
будь-яка діяльність, що негативно впливає на стан природних та 
історико-культурних комплексів та об’єктів або перешкоджає їх 
використанню за цільовим призначенням. 

Заслуговує на увагу правовий режим територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду України. Він визначається з ураху-
ванням їх класифікації та цільового призначення. 

Природні заповідники – це природоохоронні, науково –
дослідні установи загальнодержавного значення, що створюють-
ся з метою збереження в природному стані типових або унікаль-
них для даної ландшафтної зони природних комплексів, вивчен-
ня природних процесів і явищ, що відбуваються в них, наукових 
засад охорони навколишнього природного середовища, їх 
ефективного використання. 

На території природних заповідників забороняється будь-
яка господарська та інша діяльність, що суперечить їх цільовому 
призначенню. Зокрема забороняється: будівництво споруд, шля-
хів сполучення, мережевих та інших об’єктів транспорту і 
зв’язку, не пов’язаних з діяльністю природних заповідників, сто-
янки транспорту, прогін скота, проліт літаків та вертольотів ни-
жче 2000 метрів над землею, розробка корисних копалин, засто-
сування хімічних засобів, заготівля трави, квітів, вилов звірів, 
птахів тощо. 

Біосферні заповідники –це природоохоронні, науково-
дослідні установи міжнародного значення, що створюються з 
метою збереження у природному стані найбільш природних ти-
пових комплексів біосфери, вивчення навколишнього природно-
го середовища, його змін під дією антропогенних факторів. 
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Національні природні парки – є природоохоронними, рек-
реаційними, культурно-освітніми, науково-дослідними устано-
вами загальнодержавного значення. На території національних 
природних парків створюються зони: заповідна, регульованої та 
стаціонарної рекреації, господарська зона. 

Регіональні ландшафтні парки – це природоохоронні рек-
реаційні установи місцевого та регіонального значення, що ство-
рюються з метою збереження в природному стані типових або 
унікальних природних комплексів та об’єктів, забезпечення умов 
для організованого відпочинку населення. Зазначені парки орга-
нізовуються, як правило, без вилучення земельних ділянок, вод-
них та інших природних об’єктів у їх власників та користувачів. 

Заказники – це природні території (акваторії), метою яких 
є збереження і відтворення природних комплексів чи їх окремих 
компонентів. Господарська, наукова та інша діяльність прово-
диться тут із додержанням загальних вимог щодо охорони на-
вколишнього природного середовища. 

Пам’ятки природи – окремі унікальні природні утворення, 
що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне й пі-
знавальне значення, охороняються з метою збереження їх у при-
родному стані. 

Заповідні урочища – це лісові, степові, болотисті та інші 
відокремлені цілісні ландшафти, що мають важливе наукове, 
природоохоронне й естетичне значення з метою збереження їх у 
природному стані. Визначення заказників, пам’яток природи, за-
повідних урочищ проводиться без вилучення земельних ділянок, 
водних та інших природних об’єктів у їх власників. 

Ботанічні сади –створюються з метою збереження, ви-
вчення, акліматизації, розмноження в спеціальних умовах рідкі-
сних і типових видів місцевої і світової флори шляхом попов-
нення та збереження ботанічних колекцій, ведення наукової, на-

вчальної та освітньої діяльності. У межах ботанічних садів мо-
жуть бути виділені зони: експозиційна, наукова, заповідна (по-
ложення про ботанічні сади, проект організації територій ботані-
чного саду). 

Зоологічні парки – відкриваються з метою організації еко-
логічної, освітньо-виховної роботи, створення експозицій рідкіс-
них, екзотичних та місцевих видів тварин, збереження їх гено-
фонду, вивчення дикої фауни. Земельні ділянки з усіма природ-
ними ресурсами вилучаються з господарського використання і 
надаються дендрологічним і зоологічним паркам, на території 
яких забороняється діяльність, не пов’язана з виконанням покла-
дених на них завдань. 

Парки - пам’ятки садово-паркового мистецтва, ними ви-
знаються найбільш визначні та цінні зразки паркового будівниц-
тва з метою охорони та використання їх в естетичних, виховних, 
наукових, природоохоронних та оздоровчих цілях. 

Мережу створення нових об’єктів природно-заповідного 
фонду передбачає закон України „Про загальнодержавну про-
граму формування національної екологічної мережі України на 
2000-2015 роки” від 21.09.2000 року. 

 



Правова охорона природно-заповідного фонду України 45 

Організаційно-правові заходи охорони природно-
заповідного фонду України 

Завданням законодавства про природно-заповідний фонд є 
регулювання суспільних відносин, щодо організації, охорони й 
використання територій та об’єктів природно-заповідного фон-
ду, відтворення їх природних комплексів, управління в цій галу-
зі. 

У законодавстві передбачено основні засоби збереження 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду, які забезпе-
чуються шляхом : 

а) встановлення заповідного режиму; 
б) організації систематичних спостережень за станом запо-
відних природних комплексів та об’єктів; 
в) проведення комплексних досліджень з метою розробки 
наукових основ їх збереження та ефективного використан-
ня; 
г) додержання вимог щодо охорони територій та об’єктів 
природо-заповідного фонду під час здійснення господар-
ської, управлінської та іншої діяльності, розробка проект-
ної документації земле- та лісовпорядкування, правових 
екологічних експертиз; 
д) запровадження економічних важелів стимулювання 
охорони; 
е) здійснення державного та громадського контролю за до-
держанням режиму та охорони; 
є) встановлення підвищеної відповідальності за порушення 
режиму охорони та використання, а також за знищення та 
пошкодження заповідних природних комплексів та 
об’єктів; 
ж) проведення широкого міжнародного співробітництва в 
цій сфері; 

з) проведення інших заходів. 
Охороні природо-заповідного фонду сприяє також встано-

влення охоронних зон на прилеглих до природних комплексів та 
об’єктів територіях. 

Охорону природних та біосферних заповідників, націона-
льних природних та регіональних ландшафтних парків, ботаніч-
них садів, дендрологічних, зоологічних парків загальнодержав-
ного значення здійснюють служби, які утворюються у складі ад-
міністрацій заповідних територій зазначених категорій. Праців-
никам служби охорони може бути надано право носіння спеціа-
льної форми, зброї під час виконання службових обов’язків. 

Важливу роль грає ведення кадастру територій та об’єктів 
природо-заповідного фонду. Кадастр ведеться міністерством 
екології та природних ресурсів України. 

До організаційно-правових заходів охорони природо-
заповідного фонду необхідно віднести державний та громадсь-
кий контроль за додержанням установленого режиму. 

Особливе місце в системі організаційно-правових заходів 
охорони природно-заповідного фонду посідає наукове, економі-
чне забезпечення організації та функціонування природно-
заповідного фонду. 

Для компенсації шкоди, заподіяної на територіях та 
об’єктах природно-заповідного фонду внаслідок стихійних при-
родних явищ чи промислових аварій і катастроф, проводиться 
обов’язкове державне та комерційне страхування зацікавлених 
підприємств, установ, організацій. 
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Відповідальність за порушення законодавства про при-
родо-заповідний фонд України 

Порушення законодавства про природо-заповідний фонд 
тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-
правову або кримінальну відповідальність. 

Дисциплінарна відповідальність передбачає накладання 
дисциплінарних стягнень і застосовується до посадових осіб, ро-
бітників та службовців за невиконання або неналежне виконання 
покладених на них службових обов’язків. Тому при притягнені 
їх до дисциплінарної відповідальності треба завжди з’ясувати 
коло обов’язків, пов’язаних з охороною природних комплексів 
та об’єктів, кожного з них 

Порядок застосування дисциплінарних стягнень і оскар-
ження рішень про їх накладання передбачено трудовим законо-
давством. 

Адміністративну відповідальність передбачено ст. 91 
КпАПУ у вигляді штрафу. Вона наступає за порушення правил 
охорони та використання територій та об’єктів природно-
заповідного фонду, їх охоронних зон, а також територій зарезер-
вованих для подальшого використання, забороненої господарсь-
кої та іншої діяльності, порушення інших вимог режиму терито-
рій та об’єктів, самовільну заміну їх меж, невжиття заходів для 
попередження та ліквідації негативних наслідків аварій або ін-
шого шкідливого впливу на території та об’єкти природо-
заповідного фонду. 

Адміністративне стягнення у вигляді штрафу застосову-
ється також за порушення правил санітарної охорони курортів та 
інших лікувально-оздоровчих територій (ст.42,78-83). Наклада-
ється штраф і за такі правопорушення як знищення або пошко-
дження зелених насаджень або інших об’єктів озеленіння насе-
лених пунктів (ст.153). 

Цивільно-правова відповідальність передбачає відшкоду-
вання шкоди. Розміри шкоди визначаються на основі кадастрової 
еколого-економічної оцінки включених до кадастрової книги те-
риторій і об’єктів, що проводиться згідно з законом України 
„Про природо-заповідний фонд України” та спеціальних такс, 
які затверджені ПКМ („Про такси для обчислення розміру від-
шкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного 
законодавства у межах території природо-заповідного фонду 
України”). 

Розмір і шкоди обчислюються службовими особами Мініс-
терства екології та природних ресурсів, його органів та інших 
спеціальних уповноважених органів державної виконавчої вла-
ди. 

Кримінальну відповідальність передбачено за умисне ни-
щення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури. 
(ст.298 ККУ). Ці злочини караються штрафом до 100 неоподат-
кованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на 
строк до 3 років. 

Окремі норми кримінального законодавства передбачають 
відповідальність за незаконні вирубання лісу, полювання, занят-
тя рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, 
незаконне добування корисних копалин (ст.246, 248, 249 ККУ). 



Науково-методологічна основа міжнародного екологічного права 47 

ТЕМА 8 
 

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА 
МІЖНАРОДНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 

 
1. Місце міжнародно-правових норм охорони навколиш-

нього природного середовища в загальній системі між-
народного права. 

2. Принципи міжнародного екологічного права. 
3. Механізм забезпечення міжнародно-правової охорони 

довкілля. 
 
Місце міжнародно-правових норм охорони навколиш-

нього природного середовища в загальній системі міжнарод-
ного права 

Як самостійний нормативний комплекс міжнародне право 
представляє собою сукупність юридичних норм, які створюють-
ся спільно державами з метою врегулювання їх взаємних відно-
шень та інших відношень у сфері їх загальних інтересів. 

Розвиток законодавства в галузі охорони навколишнього 
природного середовища обумовлено проблемами екологічної 
кризи, яка наростає: 
- посилюється парниковий ефект; 
- 
- 
- 
- 

слабкий розвиток технологічної переробки відходів; 
виснаження озонового шару; 
забруднення світового океану. 
глобальне потепління. 

Міжнародно-правові акти охорони навколишнього приро-
дного середовища чітко виділилися зараз у загальній системі 
міжнародного права як самостійна, специфічна сфера регулю-
вання.  

Виникнення нових сфер взаємодії людини і навколишньо-
го природного середовища розширює предмет міжнародного 
правового регулювання щодо захисту навколишнього природно-
го середовища. 

Міжнародне право навколишнього середовища – це сукуп-
ність міжнародно-правових принципів та норм, які регулюють на 
загальноприйнятих принципах та нормах міжнародні права, 
міждержавні суспільні відношення щодо збереження, раціональ-
ному використання міжнародних екологічних ресурсів, навко-
лишнього природного середовища та його раціонального вико-
ристання та відновлення з метою забезпечення сприятливих для 
життя людини якостей екосистеми. 
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Принципи міжнародного екологічного права 
Кожна держава здійснює права на проведення по відно-

шенню до національної системи охорони середовища загально-
визнані принципи та норми сучасного міжнародного права: 

Загальні принципи: 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 

повага державного суверенітету, суверенна рівність держав; 
мирне вишення міжнародних спорів; 
територіальна недоторканість та цілісність, співробітництво; 
міжнародна правова відповідальність. 

Спеціальні принципи: 
неприпустимість заподіяння трансграничної шкоди; 
екологічно обґрунтоване раціональне використання природ-
них ресурсів; 

Раціональне використання характеризують такі елементи: 
1. Раціональне планування та керівництво відтворюваними та 

не відтворюваними ресурсами землі в інтересах нинішньо-
го та майбутніх поколінь; 

2. Довгострокове планування екологічної діяльності із забез-
печенням екологічної перспективи. 

3. Оцінка можливих наслідків діяльності держави в межах 
своєї території. 

4. Підтримання природних ресурсів, що використовуються, 
на оптимально допустимому рівні тощо. 

5. Недопущення радіоактивного забруднення навколишнього 
природного середовища. 

6. Захист екологічних систем світового океану. 
7. Заборона військового або іншого ворожого використання 

засобів впливу на природне середовище в концентровано-
му вигляді. 

8. Забезпечення екологічної безпеки. 
9.  Міжнародна правова відповідальність. 

Механізм забезпечення міжнародно-правової охорони 
довкілля 

Нормативні акти як джерела міжнародного екологічного 
права. 

Розрізняють акти двосторонні та багатосторонні. 
До багатосторонніх належать 

конвенції; 
договори; 
угоди; 
резолюції міжнародних організацій. 

Наприклад, „Конвенція про охорону дикої флори та фауни 
і природних середовищ існування в Європі” (17 вересня 1979 ро-
ку м. Берн). Україна приєдналась до Конвенції законом України 
від 29.10.1996 року, чим підтвердила своє прагнення до співробі-
тництва з іншими державами в галузі охорони природи. 

Міжнародні об’єкти охорони навколишнього природного 
середовища: 
- повітряний басейн; 
космос; 
світовий океан; 
Антарктида; 
природні ресурси, що діляться. 

Координуюча роль міжнародного права у світовому меха-
нізмі охорони навколишнього природного середовища. 

Причини: 
загроза масштабної трансграничної шкоди національним сис-
темам навколишнього природного середовища; 
загальна екологічна небезпека; 
необхідність розробки та прийняття універсальних імператив-
них норм поведінки держав. 
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Міжнародні природоохоронні організації: 
- ЮНЕСКО (1948 р.); 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 

ВООЗ (1946 р.); 
МАГАТЕ (1957 р); 
МСОП (міжнародна спілка охорони природи та природ-
них ресурсів, 1948 р.); 
ФАО (сільськогосподарський та продовольчий органи 
ООН 1945 р.); 
ММО (міжнародна морська організація,1948 р.); 
ВМО (всесвітня метеорологічна організація, 1947 р.); 
ЮНДРО (бюро ООН з надання допомоги у випадку сти-
хійного лиха) 

 Міжнародне співробітництво в галузі екологічної експер-
тизи. 

Згідно з законом України „Про екологічну експертизу” 
міжнародне співробітництво у галузі екологічної експертизи 
здійснюється відповідно до міжнародних договорів. 

Якщо міжнародним договором встановлено інші правила, 
ніж ті, що передбачено законодавством України про охорону на-
вколишнього природного середовища, то застосовуються прави-
ла міжнародного договору України. 

Міжнародні екологічні експертизи регламентуються між-
народними договорами . 

Положенням про міжнародне співробітництво у сфері нау-
кової, науково-технічної експертизи визначено, що співробітни-
цтво України з іншими державами у сфері наукової та науково-
технічної експертизи здійснюється відповідно до міжнародних 
договорів України. 
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ТЕМА 9 
 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ 
КУРОРТНИХ, ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ 

 І РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН 
 
1. .Поняття курортних, лікувально-оздоровчих та рекреа-

ційних зон. 
2. Правова охорона курортних, лікувально-оздоровчих та 

рекреаційних зон. 
 
Поняття курортних, лікувально-оздоровчих та рекреа-

ційних зон 
Правове регулювання використання та охорони курортних, 

лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон (територій) є не 
тільки необхідною основою для збереження унікальних природ-
них факторів, а й однією з форм реалізації таких конституційних 
прав громадян як право на життя, на охорону здоров’я та право 
на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середо-
вище. 

У чинному екологічному та деяких інших галузях законо-
давства України міститься поняття курортних, лікувально-
оздоровчих та рекреаційних зон. Так, поресурсове екологічне за-
конодавство, зокрема ст. 47 ЗКУ, закріплює, що до земель оздо-
ровчого призначення належать землі, які мають природні лікува-
льні властивості, що використовуються для профілактики захво-
рювання людей. 

Згідно зі ст. 62 водного КУ лікувальними визначаються 
водні об’єкти, які мають природні лікувальні властивості і вклю-
чені до спеціального переліку, затвердженого 11.12.1996 року 
постановою КМУ. 

Найбільш комплексне регулювання цього питання здійс-
нюється законом України „Про курорти”. Курортом є освоєна 
територія, яка розташована на землях оздоровчого призначення, 
що має природні лікувальні ресурси, необхідні для їх експлуата-
ції будівлі та споруди з об’єктами інфраструктури та використо-
вується з метою лікування, медичної реабілітації, профілактики 
захворювань, та для рекреації і підлягає особливій охороні. 

Таким чином, юридичними ознаками курорту або курорт-
ної зони є: 
- підтверджена у встановленому законом порядку наявність лі-
кувальних природних ресурсів; 

- 

- 

- 
- 

розташування необхідних для використання зазначених ресур-
сів та лікування людей об’єктів інфраструктури; 
оголошення в передбаченому законом порядку оздоровчої те-
риторії курортом з визначенням її меж та правового режиму 
використання її природних ресурсів; 

Лікувальні природні ресурси поділяються на 2 види: 
особливо цінні та унікальні природні лікувальні ресурси; 
загальнопоширені природні лікувальні ресурси. 

Курортні зони поділяють на кілька видів за різними крите-
ріями: 

Бальнеологічні; 
кліматичні від типу природних грязелікувальних факторів 
змішані 
загальнодержавного, за характером природних 
місцевого значення лікувальних факторів 
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Під лікувально-оздоровчою місцевістю (зоною) розуміють 
природну територію, що має мінеральні та термальні води, ліку-
вальні грязі, озокеріт, ряд лиманів та озер, кліматичні та інші 
природні умови, сприятливі для лікування, медичної реабілітації 
та профілактики захворювань. 

Слід підкреслити, що лікувально-оздоровча місцевість та-
кож має лікувальні природні ресурси, але на відміну від курорт-
ної, у неї не завжди є необхідна для організації лікування та 
оздоровлення людей інфраструктура й відповідний юридичний 
статус курорту. Саме лікувально-оздоровчі місцевості розгляда-
ються як резервні території, на яких у майбутньому можливе 
створення курортів. 

Рекреаційними зонами є ділянки суші і водного простору, 
призначені для організованого масового відпочинку населення і 
туризму. 

Таким чином, природним ресурсам рекреаційних зон при-
таманні певні якості (унікальність, наявність відновлювальних 
оздоровчих властивостей, естетична привабливість), які благо-
творно впливають на організм людини, відновлюючи її життєві, 
психофізіологічні, духовні сили та працездатність. Відповідно до 
цього, рекреаційні території використовуються виключно з ме-
тою відпочинку, оздоровлення, туризму та задоволення естетич-
но-культурних потреб людини. 

До природних ресурсів рекреаційних зон належать як 
окремі об’єкти (земельні ділянки, лісова та нелісова рослинність, 
водні об’єкти) так і унікальні природні комплекси, серед яких 
виокремлюються ландшафтні, кліматичні, пляжні, фіто віднов-
лювальні, пізнавальні. 

Земельний КУ закріплює більш детально склад земель ре-
креаційного призначення. До них належать: 

- 

- 
- 

земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та ін-
ших населених пунктів, навчально-туристичних та екологіч-
них стежок; 
маркованих трас; 
земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, 
пансіонатів, об’єктів фізичної культури і спорту, турбаз, яхт-
клубів, кемпінгів, будинків рибалок і мисливців тощо. 

Сукупність природних територій та об’єктів, яким властиві 
лікувальні, оздоровчі, рекреаційні природні фактори, та які ма-
ють особливо лікувально-оздоровчу, рекреаційну, пізнавальну, 
естетичну, наукову цінність, становить єдиний лікувально-
рекреаційний фонд України. 

Правова охорона курортних, лікувально-оздоровчих та 
рекреаційних зон 

З метою забезпечення ефективності і раціонального вико-
ристання курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон 
чинне екологічне законодавство України відносить ці території 
до природних територій, які мають бути під особистою охоро-
ною і на яких встановлюється спеціальний режим здійснення го-
сподарської та будь-якої іншої діяльності. 

До заходів правової охорони належить встановлення окру-
гів санітарної охорони та зонування курортних, лікувально-
оздоровчих та рекреаційних територій. 

 Під округом санітарної охорони розуміють територію зе-
мної поверхні, зовнішній контур якої збігається з межею курор-
ту. У межах цієї території забороняються будь-які роботи, що 
приводять до забруднення ґрунтів, вод, повітря, завдають шкоди 
лісу і т.п.  
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Для курортів, які використовують родовища корисних ко-
палин, що належать до природних лікувальних ресурсів (підзем-
ні мінеральні води, лікувальні грязі тощо) встановлюються окру-
ги санітарної охорони. 

Відповідно до кожного курорту державного значення КМУ 
розробляє та затверджує окреме Положення про цей курорт, в 
якому встановлюється округ санітарної охорони, конкретні межі 
та режим їх використання. 

Округ санітарної охорони поділяється на 3 зони : 
- зона суворого режиму; 
- 
- 
зона обмежень; 
зона спостережень. 

Зона суворого режиму охоплює місця виходу на поверхню 
мінеральних вод, території, на яких розташовані родовища, ліку-
вальних грязей, мінеральні озера, лимани, пляжі, а також смугу, 
прибережну до моря і прилеглу до пляжів, шириною не менш як 
100 м. 

Зона обмежень охоплює територію, з якої відбувається 
стік поверхневих і ґрунтових вод до місця виходу на поверхню 
мінеральних вод або родовища мінеральних грязей, до мінераль-
них озер, лиманів, місць неглибокої циркуляції мінеральних та 
прісних вод, які формують мінеральні джерела, територію, на 
якій розташовані санітарно-курортні заклади та заклади відпо-
чинку і яка призначена для будівництва таких закладів: парки, 
ліси та інші зелені насадження, використання яких без дотри-
мання вимог природоохоронного законодавства та правил, пе-
редбачених для округу санітарної охорони курорту, може при-
звести до погіршення природних та лікувальних факторів курор-
ту. 

Зона спостережень охоплює всю сферу формування та 
споживання гідромінеральних ресурсів, лісові насадження на-

вколо курорту, а також території, господарське використання 
яких без дотримання встановлених для округу санітарної охоро-
ни курорту правил може несприятливо впливати на гідрогеоло-
гічний режим родовищ мінеральних вод і лікувальних грязей, 
ландшафтно-кліматичні умови курорту, на його природні та лі-
кувальні фактори. 

Основою поділу рекреаційних територій на зони є санітар-
но-гігієнічна, лісорослинна, заповідна та інша значимість приро-
дних територій, їх місцезнаходження, доступність. У разі пору-
шення вимог екологічного законодавства про курортні, лікува-
льно-оздоровчі та рекреаційні території винні особи несуть циві-
льно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність 
згідно з законами України. 

Слід зазначити, що КпАП та ККУ не передбачають окре-
мих норм, які б встановлювали відповідальність безпосередньо 
за порушення порядку використання та охорони курортних, лі-
кувально-оздоровчих і рекреаційних зон. У цьому разі застосо-
вуються загальні норми, які передбачають адміністративну (гл. 7 
КпАПУ) або кримінальну відповідальність (гл.7 ККУ) за пору-
шення законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища. 

Якщо внаслідок неправомірних дій завдано шкоду природ-
ним ресурсам курортних, лікувально-оздоровчих та рекреацій-
них зон, у такому разі виникає підстава для застосування норм 
майнової відповідальності. Загальні принципи та порядок від-
шкодування шкоди визначається гл .82 ЦКУ. 
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Слід зазначити, що для деяких видів природних ресурсів 
курортно-рекреаційних територій встановлено спеціальні коди-
фікаційні норми – такси, головна функція яких полягає в компе-
нсації шкоди (Постанова КМУ „Про затвердження такс для об-
числення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням 
природоохоронного законодавства в межах території та об’єктів 
природо-заповідного фонду України” 21 квітня 1998 р.). 

Шкода завдана водним об’єктам лікувально-оздоровчих 
зон відшкодовується відповідно до методик, встановлених для 
водних ресурсів. 

1. Постанова КМУ 5.12 .1996 р. № 1464 „Про такси об-
числення шкоди, заподіяної лісовому господарству”. 

2. Наказ Держкому водного господарства від 
29.12.2001 року Офіційний вісник України. № 4 ст. 151. 
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ТЕМА 10 
 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН 
 
1. Загальна характеристика екологічних прав та обов’язків 

громадян. 
2. Конституційні екологічні права громадян. 
3. Гарантії, охорона та форми захисту екологічних прав 

громадян. 
 
Загальна характеристика екологічних прав та 

обов’язків громадян. 
В умовах інтенсивного використання природних ресурсів 

та їх відновлення, формування ринкових відносин в економіці 
України, екологічної обстановки, яка останнім часом загостри-
лася, важливого значення набуває проблема чіткого визначення 
в законодавстві екологічних прав та обов’язків громадян, меж їх 
здійснення, основних форм охорони і захисту порушених еколо-
гічних прав. 

Історично ідея екологічних прав спочатку знайшла своє ві-
дображення в міжнародно-правових документах. Міжнародні 
пакти про права людини містять тези, що дуже умовно можна 
трансформувати на екологічні права громадян. 

Термін „екологічне право” вперше в Україні на законодав-
чому рівні було закріплено у законі України від 25.06.1991 р. 
„Про охорону навколишнього природного середовища” (ст.9). У 
подальшому його було зафіксовано і в КУ (ст. 50) та низці зако-
нів (закони України „Про охорону атмосферного повітря”, „Про 
екологічну експертизу”, „Про захист населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру” 
тощо). 

Екологічні права належать до суб’єктивних прав. 
Екологічні права громадян мають певні, притаманні тільки 

їм властивості, які обумовлено екологічними факторами. 
По-перше, спрямованість здійснення екологічних прав 

громадян, яка пов’язана з задоволенням екологічних потреб і за-
безпеченням реалізації екологічних інтересів. По-друге, пріори-
тет екологічних прав громадян у загальній системі прав людини і 
громадянина. По-третє, при встановлені екологічних прав гро-
мадян враховують закони природи. По-четверте, екологічний 
фактор визначає установлення форм належності природних 
об’єктів відповідним суб’єктам. По-п’яте, зміст екологічних прав 
обумовлено принципами екологічного права як самостійної га-
лузі права. По-шосте, екологічні права в основному здійснюють-
ся під контролем держави. 

За юридичною сутністю екологічні права поділяють на :  
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

конституційні (ст.50 КУ); 
встановлені спеціальних законах ;  
передбачені н.п.а. та договорами. 

За формою екологічні права поділяються на : 
індивідуальні; 
колективні; 
абсолютні; 
відносні; 
екологічні майнові; 
особливі немайнові права. 

За такою класифікацією поділяють й екологічні обов’язки 
громадян. 
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Конституційні екологічні права громадян 
Серед Конституційних екологічних прав громадян цільне 

місце посідає їх право на безпечне для життя і здоров’я навко-
лишнє природне середовище, яке належить до основних природ-
них прав (ст.50 КУ). Це пасивне право. На відміну від нього, 
право на відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права на 
безпечне довкілля – це активне право особи. Його реалізують 
шляхом звернення до суду з позовом до державних органів, під-
приємств і громадян. 

Право громадян на одержання екологічної інформації. 
Екологічна інформація – це відкриті, повні та достовірні 

відомості про природні явища, події, предмети, процеси та осіб у 
сфері приналежності природних ресурсів тощо. 

Гарантії, охорона та форми захисту екологічних прав 
громадян 

Під гарантіями прав розуміють сукупність об’єктивних і 
суб’єктивних факторів, спрямованих на фактичну реалізацію 
прав людини, на усунення причин і перешкод їх обмеження, не-
надійного здійснення та захист від порушень. Вони поділяються 
на: 
- загальні; 
- 

- 
- 
- 

спеціальні. 
До загальних належать: соціально-економічні, політичні, 

ідеологічні умови життя суспільства. 
До спеціальних належать: юридичні. 
Наприклад, закон України „Про використання ядерної ене-

ргії та радіаційну безпеку” встановлює гарантії : 
- пріоритет захисту людини та навколишнього природного се-
редовища від впливу й іонізуючого випромінювання; 
надання громадянину повної інформації про дозу опромінення 
й можливу шкоду для здоров’я. 

Гарантії також закріплено в поресурсовому законодавстві 
(розд.5 ЗКУ - гарантії прав на землю). 

Правова охорона екологічних прав являє собою систему 
приписів закріплених у законодавстві, що забезпечують міру до-
зволеної і належної поведінки суб’єктів. 

Способи та форми захисту слід розглядати як явища нето-
тожні. 

Форма захисту – це адміністративний, судовий, громадсь-
кий, самозахист, звернення до Уповноваженого ВРУ з прав лю-
дини тощо. 

Способи захисту – визначення екологічних прав, віднов-
лення порушеного права, припинення дії, що перешкоджає здій-
сненню права або порушує його, відшкодування збитків, мора-
льної шкоди, зміна правовідносин, припинення правовідносин, 
визначення незаконним рішень чи дій органів державної влади, 
місцевого самоврядування, службових і посадових осіб та інші 
способи, встановлені н.п.а. 

Адміністративна форма захисту регламентується ст. 40 
Конституції України, законом України „Про звернення грома-
дян”. 

До форми правового захисту прав громадянина належать, 
зокрема судовий захист, що є найефективнішим механізмом у 
цій сфері. Ст.55 КУ містить норму, що встановлює право кожно-
го звернення до суду. 

Належна реалізація екологічних прав повинна забезпечу-
ватись не тільки гарантіями, але й дією встановленої системи 
екологічного законодавства щодо їх забезпечення, зокрема : 
- нормуванням якості навколишнього природного середовища; 
екологічним страхуванням; 
державним контролем за станом довкілля та дотримання еко-
логічного законодавства. 



Економіко-правовий механізм природокористування й охорони Н.П.С. 56 

ТЕМА 11 
 
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Й ОХОРОНИ Н.П.С. 
 

1. Загальна характеристика економіко-правового меха-
нізму. 

2. Збір за спеціальне використання природних ресурсів. 
3. Збори за забруднення н.п.с. і погіршення якості при-

родних ресурсів. 
 

Загальна характеристика економіко-правового 
 механізму 

Розвиток науково-технічного прогресу та перехід економі-
ки країни до ринку зумовлює зростання техногенного наванта-
ження на природу, що спричиняє у сучасних умовах негативні 
наслідки довкілля. Погіршення стану н.п.с., наприклад, у резуль-
таті забруднення його відходами виробництва знижує продукти-
вність сільського господарства, лісового, рибного, мисливського 
господарства. Щорічні витрати економіки України від забруд-
нення довкілля та нераціонального природокористування за оці-
нками вчених становлять 15-20 % її національного доходу. 

Нинішній стан довкілля, як підкреслюється в основних на-
прямках державної політики України в галузі охорони природ-
ного середовища, використання природних ресурсів і забезпе-
чення екологічної безпеки можна охарактеризувати як кризовий.  

Розвиток суспільства на сучасному етапі постійно вимагає 
вироблення збалансованого підходу до вирішення не лише еко-
номічних соціальних, а й екологічних проблем. 

Узгодження економічних та екологічних інтересів підпри-
ємств, установ, організацій, окремих індивідів – важливий на-

прямок підвищення ефективності управлінської діяльності у 
сфері природокористування та охорони н.п.с. 

Сукупність економічних заходів, що забезпечують охорону 
н.п.с. і раціональне природокористування складає економічний 
механізм. У складі економіко-правового механізму поєднуються 
як економічні регулятори, так і правові чинники. До складу еко-
лого-правового механізму входять як постійно діючі правові ін-
ститути, без яких він не може нормально функціонувати, так і 
нові, виникнення яких пов’язане з переходом до ринкових відно-
син у сучасних умовах. 

Еколого-правовий механізм регулювання охорони н.п.с. 
складається з різноманітних засобів впливу на економічні інте-
реси суб’єктів природоохоронних відносин. 

Головними складовими елементами е.п.м. природокорис-
тування виступають: 

1) збір за спеціальне використання природних ресурсів; 
2) збір за забруднення н.п.с. та інші види шкідливого 

впливу на довкілля; 
3) система фінансування кредитування природоохоронних 

заходів; 
4) екологізація податкової цінової систем; 
5) підтримка становлення й розвитку еко індустрії. 
Закріплені чинним законодавством, а також потенційно 

можливі заходи економічного регулювання відносин у галузі 
екології розділяють на групи: 
- економічні санкції; 
- 
- 
економічні стимули;  
економічні гарантії. 
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Основу економічних санкцій становлять заходи фінансово-
го характеру (економічна відповідальність), такі платежі за сво-
єю юридичною природою мають податковий характер. До еко-
номічних стимулів відносять податкові та кредитні пільги. 

Економічні гарантії – це заходи, які дозволяють створити 
адекватні фінансові умови у сфері охорони довкілля. До їх числа 
відносять й екологічне страхування, екологічний аудит тощо. 

 
Збір за спеціальне використання природних ресурсів 

Платність виступає одним із основних принципів природо-
користування. Вона реалізується шляхом встановлення зборів у 
сфері природокористування й тісно пов’язана із включенням ча-
стини природних ресурсів у ринковій товарообіг. 

З.У. „Про охорону н.п.с.” розрізняє 3 види зборів: 
- 
- 
- 

- 

за спеціальне використання природних ресурсів; 
за забруднення н.п.с.; 
за погіршення якості природних ресурсів. 

Кожен із цих видів поділяється на підвиди. Мета збору за 
спеціальне використання природних ресурсів - це підвищення 
зацікавленості до використання об’єктів природи, стимулювання 
природо користувача тощо. Ці збори є джерелом поповнення 
державного і місцевих бюджетів, а також екологічних фондів. 

Відносно деяких природних ресурсів діють спеціальні за-
кони або Н.П.А. Так, Земельний кодекс України закріплює 
принцип платності у сфері використання землі. З.У. „Про плату 
за землю” конкретизує і деталізує положення З.К.У. Платежі за 
землю зараховуються на спеціальні бюджетні рахунки бюджетів 
місцевих та частка - на спеціальний рахунок Держбюджету.  

 За нецільове використання коштів, що надходять від 
земельного податку, фінансовими органами нараховується 

штраф у розмірі 100 % використаних сум, які надходять до 
Держбюджету України на зазначені в законі цілі. 

При використанні землі на умовах оренди орендна плата 
надходить на рахунок власника землі та використовується на йо-
го розсуд. 

Платність за водокористування є основним принципом ре-
гулювання, використання, охорони вод та відтворення водних 
ресурсів. Правові приписи, присвячені платності водокористу-
вання, зосереджено в розд. 7 Водного Кодексу України. Система 
зборів, пов’язаних з використанням водних об’єктів, включає 
збір за спеціальне використання та збір за користування вод для 
потреб гідроенергетики та водного транспорту. Використання 
цих коштів може бути лише цільовим.  

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та корис-
тування земельними ділянками лісового фонду для потреб мис-
ливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, 
спортивних і туристичних цілей та проведення науково-
дослідних робіт справляється за таксами або у вигляді орендної 
плати, чи доходів, одержаних за реалізацію лісових ресурсів на 
конкурсній основі. Кошти надходять: 

- 80% збору - до Держбюджету України; 
20% збору - до місцевих бюджетів.  

Збір за користування надрами регулюється розд. 4 К.У. про 
надра. 

Збори за викиди забруднюючих речовин в атмосферне по-
вітря та інші шкідливі впливи на нього стягуються з юридичних 
осіб. Стягнення цих збитків не звільняє їх від відшкодування 
збитків, заподіяних порушенням законодавства про охорону ат-
мосферного повітря . 
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За плату здійснюється й спеціальне використання об’єктів 
тваринного світу. Її розмір залежить від виду об’єктів тваринно-
го світу, розповсюдження та цінності з урахуванням місцезнахо-
дження, якості, екологічних та економічних факторів. 

 
Збори за забруднення н.п.с. і погіршення якості 

 природних ресурсі 
Важливим напрямом узгодження економічних та екологіч-

них інтересів підприємств, установ, організацій, концентрації 
коштів для вирішення регіональних проблем є запровадження 
збору за забруднення н.п.с. у вигляді обов’язкових (фінансових) і 
штрафних зборів.  

Перші – здійснюються в межах нормативів, встановлених 
для підприємств щодо викидів забруднюючих речовин і розмі-
щення відходів.  

Другі – стягуються за аварійне, наднормативне забруднен-
ня довкілля. 

Сплата цього збору не звільняє юридичних і фізичних осіб 
від відшкодування збитків, завданих порушенням природоохо-
ронного законодавства. 

Самостійне значення в системі економіко-правового меха-
нізму природокористування має збір за погіршення якості при-
родних ресурсів. Він передбачений у разі зниження родючості 
ґрунтів, продуктивності лісів, рибопродуктивності води тощо в 
результаті володіння та користування.  

Серед нових правових заходів економічного характеру 
окреме самостійне місце займає екологічне страхування. (ст. 4д. 
З.У. „Про охорону н.п.с.”). Але інститут екологічного страху-
вання ще не отримав в Україні достатнього розвитку. 

Самостійного значення в системі економічного механізму 
набуває екологічний аудит, який проводиться з метою забезпе-

чення додержання законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища в процесі господарської та іншої діяль-
ності. 
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ТЕМА 12 
 

ПРАВО  ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
 

1. Загальна характеристика права землевикористання. 
2. Правова класифікація видів права землевикористання. 
3. Правове забезпечення раціонального використання зе-

мель як об’єкта природи. 
4. Правові заходи охорони земель та інших природних ре-

сурсів у процесі земле використання. 
 
Загальна характеристика права землевикористання. 

Відомо, що основу взаємозв’язку між людиною та природ-
ним середовищем становить процес праці. Цей взаємозв’язок 
стає особливо важливий, коли йдеться про виробниче викорис-
тання земель, наприклад, сільськогосподарських та несільсько-
господарських цілей. Свій безпосередній зміст він реалізує в ме-
жах раціональності земле використання. 

Право землевикористання – це один із найважливіших 
самостійних видів права природокористування. Домінуюче місце 
цього різновиду права природокористування обумовлене тим, 
що його об’єктом є земля, яка виконує різні функції: екологічні, 
політичні, соціальні, державно-правові і т.п. 

Земля є основою формування природних та природно-
антропологічних ландшафтів, виступає матеріально-
просторовою базою України, основою її незалежності, суверені-
тету, територіальної цілісності, здійснення державної влади. 

Еколого-правові норми регулюють суспільні земельні від-
носини, які формуються щодо землі як об’єкта природи. 

Роль зазначеного фактора сьогодні зростає. Так, З.У. від 
21.09.2000 р. затверджено Загальнодержавну програму форму-

вання національної екологічної мережі України на 2000-2015 ро-
ки, якою передбачаються зміни у структурі земельного фонду 
України для того, щоб частину земель господарського призна-
чення віднести до категорій, що підлягають особливій охороні з 
відтворенням на ній природних ландшафтів. 

ЗУ від 24 червня 2004 р. „Про екологічну мережу України” 
присвячено регулюванню відносин, пов’язаних з формуванням, 
зберіганням та раціональним використанням екологічних мереж 
як однієї з найважливіших передумов забезпечення сталого, еко-
логічно збалансованого розвитку України. 

Екомережа являє собою єдину територіальну систему, яка 
утворюється шляхом поєднання територій та об’єктів природо-
заповідного фонду, а також інших територій, що мають особливу 
цінність для охорони н.п.с. Використання екомережі прямо 
пов’язано з землевикористанням. У цьому випадку формуються 
відносно самостійні земельні відносини, зміст яких характеризу-
ється екологічною спрямованістю. 

Разом із тим, земельні відносини можуть виникати при ви-
користанні надр, лісів, вод, а також рослинного і тваринного сві-
ту. Це друга група еколого-земельних відносин, виникнення 
яких пов’язано з використанням інших об’єктів природи, 
пов’язаних з землею. 

Особливість цих відносин полягає в тому, що їх регламен-
тація здійснюється не лише Земельним кодексом, а й іншими по-
ресурсними н.п.а. Єдина умова правової регламентації в цьому 
випадку є те, щоб відповідні н.п.а. не суперечили нормам Земе-
льного КУ. 
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Сутність сучасного права землевикористання в екологіч-
ному аспекті полягає в тому, що воно повинно бути еколого зба-
лансованим і здійснюватися на певних принципах. Одним із та-
ких принципів є поєднання особливостей використання землі як 
територіального базису, природного ресурсу й основного засобу 
виробництва. 

Використання землі як територіального базису означає, що 
її експлуатація пов’язана із здійсненням будь-якої діяльності 
людини. 

Принцип використання землі як основного засобу вироб-
ництва стосується насамперед земель сільськогосподарського 
призначення та земель лісового фонду. 

Самостійне значення для права землевикористання має 
принцип забезпечення раціонального використання та охорони 
земель як один із основних принципів земельного законодавства. 

Сучасне землевикористання характеризується ще й тим, 
що при його здійсненні має бути реалізований принцип пріори-
тету вимог екологічної безпеки. Це один із найголовніших прин-
ципів еколого-правового регулювання. 

Право земле використання в багатьох випадках виступає 
обов’язковою основою здійснення інших видів природокористу-
вання. 

Право землевикористання – це юридично забезпечена 
можливість отримання чи видобування корисних властивостей 
землі або доходів з відповідних земельних ділянок у процесі їх 
безпосередньої експлуатації з дотриманням відповідних правил 
та охорони. 

 
 

Правова класифікація видів права землевикористання 
Право землевикористання – складна правова категорія, во-

на характеризується видовою різноманітністю. Класифікація 
цього права ґрунтується на суттєво важливих ознаках, які відби-
вають схожість або відмінність його окремих видів. 

Відомо, що використання землі базується на 2-х правових 
титулах: 

1) права власності на земельну ділянку; 
2) права земле використання. 
Останнє полягає в правомочностях суб’єкта на володіння й 

користування земельною ділянкою. 
У процесі здійснення земельної реформи важливого зна-

чення набувають законодавчо закріплені такі самостійні види 
права земле використання як постійне, орендне, концесійне. 

Сутність права постійного користування земельною ділян-
кою полягає у здійсненні права володіння й користування земе-
льною ділянкою, яка перебуває в державній або комунальній 
власності, без встановлення строку. Це право можуть здійснюва-
ти лише 2 категорії суб’єктів: 

а) підприємства, установи, організації, що належать до 
державної та комунальної власності; 

б) громадські організації інвалідів України. 
Право оренди земельної ділянки – це засноване на договорі 

строкове, платне володіння і користування земельною ділянкою, 
необхідною орендареві для проведення підприємницької та ін-
ших видів діяльності. 

Нарешті, концесійне земле використання земельної ділян-
ки – це новий і самостійний різновид користування землею, який 
передбачає строкове, платне володіння й користування земель-
ною ділянкою, яка перебуває в державній або комунальній влас-
ності, на підставі договору концесії. 
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З.У. „Про охорону н.п.с.” розрізняє загальне та спеціальне 
право природокористування. 

Характерною ознакою загального земле використання є те, 
що воно здійснюється необмеженим колом осіб безкоштовно та 
без спеціального на те дозволу. 

На відміну від загального, відокремлене та спільне право 
земле використання є спеціальним. Спеціальне право здійсню-
ється, як правило, за плату за спеціальним дозволом. 

Відокремленому праву властиве те, що відповідна земель-
на ділянка в установленому порядку закріплюється за певним 
землекористувачем. Таке земле використання є переважним. 

Характерною ж ознакою спільного земле використання є 
те, що коло спільних користувачів встановлено в законодавстві 
чи в договорі. Ці землекористувачі стосовно один одного мають 
певні права й обов’язки, хоч і залишаються автономними. Їх ав-
тономність полягає в тому, що права й обов’язки одного з них не 
є джерелом прав та обов’язків іншого. 

Використання землі спільними землекористувачами здійс-
нюється без закріплення земельних ділянок за кожним із них. 

Спільне землекористування обумовило неподільність 
об’єкта, розташованого на одній земельній ділянці. Суб’єкти, 
використовуючи таку ділянку, не виступають як групові, тому 
що між ними немає ні сімейного, ні трудового, ні будь-якого ін-
шого організаційного зв’язку. 

Можна розрізняти також право господарського (виробни-
чого й заповідного) земле використання. 

 
 
 
 
 

Правове забезпечення раціонального використання 
 земель як об’єкта природи 

Забезпечення раціонального використання та охорони зе-
мель – це не тільки самостійна мета правового регулювання зе-
мельних відносин, але й один із найважливіших принципів земе-
льного законодавства. 

Проблема раціонального використання земель, як і інших 
природних ресурсів, важлива і актуальна. Встановлення порядку 
раціонального використання земель – це прерогатива держави, її 
уповноважених органів. 

Раціональне використання земель – історична категорія, 
яка була відома й раніше законодавству. 

Проблема раціонального земле використання в сучасних 
умовах збагачується новими елементами, зокрема екологічними 
факторами. 

Конкретним змістом раціонального земле використання є 
науково обґрунтований процес діяльності людини з використан-
ня природних властивостей земель за цільовим призначенням 
при дотриманні всіх правил їх охорони. 

Згідно з чинним законодавством усі суб’єкти мають право 
саме на раціональне використання відповідних земель. Водно-
час, це предмет загальнодержавного та загальносуспільного ін-
тересу. 

Раціональність земле використання передусім означає те, 
що воно здійснюється суто за цільовим призначенням. 

Невиконання вимог щодо використання земель за цільовим 
призначенням є одним із порушень земельного законодавства, за 
які передбачено адміністративну відповідальність (ст. 54 КзПА-
ПУ). 
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Раціональне використання землі передбачає також ефекти-
вну її експлуатацію. Це означає те, що земельна ділянка має ви-
користовуватися найбільше доцільно та з найбільшою віддачею. 

Експлуатація землі, яка не передбачає відтворення її кори-
сних властивостей або сприяє розвитку процесів, що погіршують 
стан земельних ділянок є хижацьким використанням землі. Таке 
використання землі веде до її псування та тягне за собою негати-
вні правові наслідки у вигляді відповідальності (напр.ст.239 
Кр.К.У.). 

 
Правові заходи охорони земель та інших природних ре-

сурсів у процесі землевикористання 
Від стану природних якостей земель безпосередньо зале-

жить і стан інших об’єктів природи, всього довкілля, нарешті 
здоров’я людей. 

Забезпечення належного стану земель пов’язано в першу 
чергу з їх охороною, яка здійснюється в тому числі й шляхом ре-
алізації правових заходів. 

Землі можуть охоронятися як у комплексі з іншими приро-
дними ресурсами, так і як окремий складовий елемент довкілля. 
Зокрема З.К.У. присвячує охороні земель цілий розділ, правові 
приписи якого знайшли свій розвиток у З.У. від 19.06.2003 р. 
„Про охорону земель”. 

Правова охорона земель являє собою систему врегульова-
них нормами права організаційних, економічних та інших спеці-
альних відносин щодо забезпечення раціонального використання 
земельного фонду країни, запобігання необґрунтованому вилу-
ченню земель із сільськогосподарського обороту, захисту земель 
від шкідливих антропогенних впливів, а також відтворення та 
підвищення родючості ґрунтів, продуктивності земель лісового 
фонду, забезпечення особливого правового режиму земель при-

родоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-
культурного призначення. 

Природні якості землі, її економічна та соціальна роль ви-
значають й основні функції земельного права. Серед них особ-
ливу роль виконує охоронна функція. 

Ця функція має своїм завданням охорону землі як об’єкта 
природи: об’єкта права власності, а також підвищення її якості 
та продуктивного використання в інтересах людини й суспільст-
ва. 

Правове регулювання земельних відносин значною мірою 
передбачає й організацію господарської експлуатації інших при-
родних ресурсів. 
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ТЕМА 13 
 

ПРАВОВЕ  ВИКОРИСТАННЯ  РОСЛИННОГО 
СВІТУ 

 
1. Правове регулювання та забезпечення використання 

рослинного світу. 
2. Правова охорона рослинного світу. 
3. Юридична відповідальність за порушення законодавст-

ва про рослинний світ. 
 

Правове регулювання використання та охорона 
 рослинного світу 

Рослинний світ, як зазначено в ст. 3 З.У. від 09.04.1999 р. 
„Про рослинний світ”, являє собою сукупність усіх видів рослин, 
а також грибів та утворених ними угруповань на певній терито-
рії. 

Рослини як найбільш вагома частина рослинного світу на-
раховують близько 350 тис. видів. Сьогодні царство рослин по-
діляється на три види: червоні водорості; справжні водорості; 
зв’язкові або вищі рослини. 

До основних видів рослинного світу з позиції його право-
вого регулювання відносять: 
- природні лісові ресурси; 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- природна рослинність, що не належить до лісових ресурсів; 
рослинність сільськогосподарського призначення. 

Рослинний світ як сукупність рослинних угруповань укри-
ває більшу частину поверхні суші та знаходиться у водоймах і є 
важливим компонентом біосфери Землі. Використання природ-
них рослинних ресурсів здійснюється в порядку загального та 
спеціального використання. 

У порядку загального використання природних рослинних 
ресурсів громадяни можуть збирати лікарську й технічну сиро-
вину, квіти, ягоди, плоди, гриби та інші харчові продукти для за-
доволення власних потреб із додержанням правил без надання 
дозволів та безоплатно. Збирання наркомістких рослин, їх пло-
дів, насіння, відходів сировини тощо забороняється. Торгівля лі-
карськими та декоративними видами рослин та їх частинами 
(корені, стебла, плоди тощо), зібраними в порядку загального 
використання природних рослинних ресурсів забороняється. 

Таким чином, особливостями загального використання 
природних рослинних ресурсів є те, що воно здійснюється: фізи-
чними особами за відсутності дозволів на використання природ-
них ресурсів та безоплатно. 

Спеціальне використання природних рослинних ресурсів 
здійснюється юридичними та фізичними особами за дозволом 
для задоволення виробничих та наукових потреб, а також із ме-
тою отримання прибутку від їх реалізації. 

Види спеціального використання рослинних ресурсів: 
збирання лікарських рослин; 
заготівля деревини під час рубок головного користування; 
заготівля живиці; 
заготівля кори; лубу, деревної землі, деревних соків; 
збирання квітів, ягід, плодів, горіхів, насіння, грибів, лісової 
підстилки, очерету; 
заготівля сіна, випасання худоби. 

Спеціальне використання природних рослин. ресурсів 
здійснюється за дозволом. Заготівля деревини здійснюється в 
порядку визначеному Лісовим К.У. 
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Від збору за спеціальне використання природних ресурсів 
звільняються: 
- науково-дослідні установи; навчальні та освітні заклади; 
- 
- 

- 

- 

- 
- 
- 

власники земельних ділянок; 
користувачі земельних ділянок. 

Таким чином, особливостями спеціального використання 
природних ресурсів є те, що воно здійснюється юридичними або 
фізичними особами за наявності дозволу та за плату. 

Видача дозволів здійснюється в межах лімітів. 
Природні рослинні ресурси використовуються з метою: 

здійснення природоохоронної, рекреаційної, оздоровчої, куль-
турно-освітньої, виховної, науково-дослідної, господарської 
діяльності; 
для забезпечення потреб населення в технічній, лікарській, 
пряно-ароматичній, харчовій сировині з дикорослих рослин; 
для випасання худоби; 
для потреб бджільництва; 
для потреб мисливського та рибного господарства. 

Юридичні та фізичні особи, які здійснюють ведення мис-
ливського, рибного господарства, зобов’язані вживати заходів 
щодо охорони природних рослинних угруповань на території за-
кріплених за ними мисливських та рибогосподарських водойм. 

Правова охорона рослинного світу 
У широкому розумінні правові приписи, що регулюють 

охорону природних рослинних ресурсів, містяться в багатьох 
розділах З.У. „Про рослинний світ”. Разом з тим, у спеціальному 
розділі закону (IV) містяться норми, які забезпечують охорону 
рослинного світу. 

Охорона рослинного світу передбачає здійснення комплек-
су заходів, спрямованих на збереження просторової, видової та 
генетичної різноманітності та цілісності об’єктів рослинного сві-

ту, охорону умов їх синтезування, збереження від знищення, 
пошкодження, захисту від шкідників і хвороб, а також невисна-
жливе використання. 

Охорона рослинного світу здійснюється центральними та 
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого са-
моврядування, власниками та користувачами земельних ділянок, 
на яких знаходяться об’єкти рослинного світу, а також користу-
вачами природних рослинних ресурсів. 

Великого значення в охороні рослинного світу набуває 
правове регулювання, проведення екологічної експертизи. 

Важливою формою охорони рослинного світу є охорона 
рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів 
рослин та типових природних рослинних угруповань. Відповідно 
до З.У. „Про рослинний світ” рідкісні та такі, що перебувають 
під загрозою зникнення, види рослин, які зростають у природних 
умовах на території України, в межах її територіальних вод, кон-
тинентального шельфу та виключної (морської) економічної зо-
ни, підлягають охороні та заносяться до Червоної книги України. 

Крім того, рідкісні, такі, що перебувають під загрозою 
зникнення, та типові природні рослинні угруповання підлягають 
охороні на всій території України і заносяться до Зеленої книги 
України. 

Як одну із форм охорони рослинного світу України слід 
визнати інтродукцію, акліматизацію, селекцію рослин та скла-
дання ботанічних колекцій. 

Інтродукція – це перенесення окремих видів рослин у міс-
цевості, де вони раніше не росли. Самовільна інтродукція та 
акліматизація дикорослих рослин забороняється. 

Спеціальні вимоги встановлено до ботанічних колекцій 
(колекцій ботанічних садів, дендраріїв, дендропарків, оранже-
рей, а також гербаріїв, банків державного обліку). 
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Юридична відповідальність за порушення законодав-
ства про рослинний світ 

Юридична відповідальність у галузі охорони та викорис-
тання рослинного світу – це такий стан суспільних відносин, для 
якого характерним є примусове забезпечення правовими засоба-
ми виконання спеціальних вимог законодавства про рослинний 
світ або застосування до винних осіб компенсаційних заходів. 

Під порушенням законодавства про рослинний світ слід 
розуміти протиправну дію або бездіяльність, яка завдає шкоди 
об’єктам рослинного світу чи не завдає такої шкоди, але спрямо-
вана проти встановлення порядку використання об’єктів рос-
линного світу та передбачає юридичну відповідальність винної у 
цьому особи. 

Порушення законодавства про рослинний світ, відповідно 
до ст. 40 З.У. „Про рослинний світ”, тягне за собою: 
- дисциплінарну; 
- 
- 
- 

адміністративну; 
цивільно-правову; 
кримінальну відповідальність згідно із законом України 

Цивільно-правова відповідальність за порушення законо-
давства про рослинний світ, об’єкти якого знаходяться в межах 
населених пунктів встановлена постановою К.М.У. від 8 квітня 
1999 р. „Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної 
зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів”. 

Під таксами розуміють встановлені державними компетен-
тними органами розміри збитків, завданих природним рослин-
ним ресурсам. 

Відшкодування збитків, заподіяних природним рослинним 
ресурсам за межами населених пунктів, регламентується поста-
новою К.М.У. від 5 грудня 1996 р. „Про такси обчислення розмі-
ру шкоди, заподіяної лісовому господарству”. 

До адміністративної відповідальності можуть бути притяг-
нені громадяни або посадові особи у випадках, передбачених 
КпАП. Законодавством встановлено особливий порядок засвід-
чення факту вчинення адміністративного правопорушення: це 
наявність протоколу про вчинення адміністративного проступку. 
(ст.ст.771, 851, 88, 881, 822, 90, 912, 831). 

У Кримінальному кодексі України передбачено відповіда-
льність за знищення або пошкодження лісових масивів (ст. 245), 
незаконну порубку лісу (ст. 246), порушення законодавства про 
захист рослин (ст. 247). 

Дисциплінарна відповідальність є одним із засобів впливу 
на осіб, для яких дії з охорони, використання та відтворення ди-
корослих та інших несільськогосподарського призначення при-
родних рослинних ресурсів є посадовим обов’язком. Види дис-
циплінарних стягнень за відповідні порушення передбачені Ко-
дексом законів про працю України. 
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ТЕМА 14 
 

ПРАВО  ЛІСОКОРИСТУВАННЯ 
 ТА  ЙОГО  ОХОРОНА 

 
1. Характеристика права лісокористування.  
2. Право спеціального використання лісових ресурсів. 
3. Правові заходи щодо відтворення, охорони та захисту 

лісів. 
4. Юридична відповідальність за порушення лісового за-

конодавства. 
 

Характеристика права лісокористування 
Право лісокористування є складовою частиною права при-

родокористування. Разом із тим право лісокористування має пе-
вні особливості, що обумовлено формою державної власності на 
ліси, їх правовим режимом, значущістю лісів у виконанні еколо-
гічної, економічної, культурно-оздоровчої та інших функцій. 

Право лісокористування слід розглядати у 2-х аспектах: 
1) як об’єктивне право; 
2) як суб’єктивне право. 
Об’єктивне право – це сукупність правових норм, що ре-

гулюють порядок та засоби раціонального користування та від-
творення лісів, підстави виникнення, зміни та припинення пра-
вомірності у зазначеній сфері. 

Суб’єктивне право слід розуміти як установлену та гара-
нтовану законом можливість конкретних суб’єктів на безпосере-
дню експлуатацію лісів із метою задоволення потреб у лісових 
ресурсах, добування їх корисних властивостей. 

Ліс – це сукупність землі, рослинності, в якій домінують 
дерева й чагарники, тварини, мікроорганізми та інші природні 

компоненти, що у своєму розвитку біологічно взаємозв’язані, 
впливають один на одного і на н.п.с. (ст. 3 Л.К.У.). 

Ліси в Україні є національним багатством та виконують 
переважно екологічні, естетичні, виховні та інші функції. 

Лісовий фонд – поняття значно ширше (ст. 4 Л.К.У.). До 
лісового фонду належать також земельні ділянки, не вкриті лісо-
вою рослинністю, але надані для потреб лісового господарства 

Лісові ресурси – це деревина, технічна і лікарська сирови-
на, кормові й харчові та інші продукти лісу, що використовують-
ся для задоволення потреб населення та виробництва (ст..7 
ЛКУ). 

Об’єктом права лісокористування є частина державного 
лісового фонду, надана в користування з певною ціллю. (розмір, 
мета, місце розташування – конкретні ознаки) 

За екологічним та господарським значенням ліси як об’єкт 
права лісокористування поділяються на 2 групи: 

1) ліси, що виконують природоохоронні функції (водо-
охоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, природо-заповідного фо-
нду, лісо-плодові насадження); 

2) ліси, що поряд з екологічним мають експлуатаційне 
значення, в яких встановлено режим обмеженого лісокористу-
вання. 
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Права і обов’язки лісокористувачів 
Права та обов’язки лісокористувачів досить різні, і тому 

прийнято їх поділяти на: 
- права та обов’язки, що притаманні постійним лісокористува-
чів; 

- 

- 
- 
- 

- 

- 
- 

- 
- 
- 

- 

права та обов’язки, що притаманні тимчасовим лісокористу-
вачам. 

Постійні лісокористувачі мають право: 
на ведення лісового господарства; 
на першочергове спеціальне використання лісових ресурсів; 
на користування земельними ділянками лісового фонду для 
потреб мисливського господарства; 
на досягнення культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортив-
них, туристичних цілей; 
на проведення науково-дослідних робіт; 
на власність на заготівельну продукцію та доходи від її реалі-
зації; 
на здійснення будівництва доріг, лісових складів, пожежно-
хімічних станцій і т.п. (ст. 18). 

Права тимчасових лісокористувачів обмежені (ст. 19, 20). 
Права лісокористувачів охороняються законом. Будь-яке втру-
чання в їх діяльність державних, господарських та інших органів 
забороняється, за винятком випадків, передбачених законодавст-
вом. 

Щодо обов’язків, то вони різноманітні. Перші з них 
пов’язані із раціональним використанням і відтворенням лісів, 
охороною та захистом. Другі – з виконанням управлінських фу-
нкцій у сфері використання, відтворення лісових ресурсів Треті – 
інші обов’язки постійних землекористувачів (своєчасне внесення 
плати за використання лісових ресурсів тощо). 

 

Право спеціального використання лісових ресурсів 
Використання лісових ресурсів здійснюється в порядку за-

гального і спеціального використання. 
У порядку загального лісовикористання громадяни можуть 

вільно перебувати у лісах, безкоштовно збирати ягоди, квіти, ди-
коростучі трав’яні рослини, горіхи, інші плоди. 

Спеціальне використання лісових ресурсів має свою кла-
сифікацію, в основі якої лежить мета лісокористування. 

Згідно зі ст. 50 Л.К.У. видами спеціального лісокористу-
вання є: 

1) заготівля деревини під час рубок головного користу-
вання; 

2) заготівля живиці; 
3) заготівля другорядних лісових матеріалів (пень, луб, 

кора, деревна зелень тощо); 
4) побічне лісове користування; 
5) інші, передбачені законом. 
Види користування земельними ділянками: 

для потреб мисливського господарства; 
культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристич-
них цілей; 
проведення науково-дослідних робіт. 

Лісове законодавство розрізняє: рубки головного користу-
вання, рубки, пов’язані з веденням лісового господарства. 

Одним із найпоширеніших видів спеціального лісокорис-
тування є заготівля деревини. Згідно з Правилами рубок голо-
вного користування в лісах України, затвердженими постановою 
К.М.У. від 27.07.95 р. рубки головного користування – це виру-
бування стиглих деревостанів із метою заготівлі деревини. 
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Рубки, пов’язані з веденням лісового господарства поділя-
ються на: 

а) рубки догляду за лісом; 
б) інші види рубок (вибіркові, суцільні, санітарні тощо). 
Порядок заготівлі деревини встановлюється Правилами 

відпуску деревини на пні у лісах України (постанова КМУ). 
Заготівля живиці здійснюється шляхом підсочки (надрізу 

на корі) стиглих деревостанів, які плануються до рубки. Згідно з 
Правилами заготівлі живиці в лісах України (Постанова КМУ 
08.02.96 р.), ділянки для заготівлі живиці визначаються відпові-
дно до матеріалів лісо використання. 

Заготівля другорядних лісових матеріалів проводиться для 
промислової переробки, розвитку лісових промислів, задоволен-
ня потреб населення. 

Кора (дуб, калина, крушина і т.п.) заготовлюється з метою 
одержання лікарської та технічної сировини (берест для дьогтю) 
тощо. 

Серед видів спеціального використання лісових ресурсів 
важливе місце належить побічному лісовому користуванню (ви-
пасання худоби, розміщення пасік, заготівля сіна, деревних со-
ків, збирання ягід, квітів, горіхів, лісової підстилки тощо). Цей 
вид лісокористування є тимчасовим. 

Правові заходи щодо відтворення, охорони 
 та захисту лісів 

Важливе значення для забезпечення підвищення продук-
тивності лісів, поліпшення їх корисних властивостей, задоволен-
ня потреб суспільства в лісових ресурсах, мають відтворення, 
охорона та захист лісів. 

Відтворення лісів, що проводиться у формі їх відновлення 
та лісорозведення, являє собою здійснення лісових та агротехні-

чних заходів відповідно до природоохоронних вимог із метою 
створення нових лісонасаджень. 

Відтворення лісів здійснюється постійними лісокористува-
чами. 

Відповідно до Правил відновлення лісів і лісорозведення 
затверджених постановою К.М.У. від 16.01.1996 р. відтворення 
лісів має забезпечувати: 

1) раціональне використання лісового фонду; 
2) поліпшення якісного складу лісів, підвищення продуктив-

ності й біологічної стійкості; 
3) підвищення водоохоронних, ґрунтозахисних, санітарно-

гігієнічних, інших корисних властивостей лісів; 
4) досягнення оптимальної лісистості шляхом створення в 

максимально короткі терміни нових насаджень. 
Лісове законодавство обумовлює (ст. 85 ЛКУ) охорону і 

захист лісів, що передбачає здійснення комплексу заходів, спря-
мованих на їх збереження від знищення, пошкодження, ослаб-
лення та іншого шкідливого впливу, захист від шкідників і хво-
роб, а також раціональне використання. 

Забезпечення охорони й захисту лісів покладається на ор-
гани державної виконавчої влади, та органи місцевого самовря-
дування. 

Великого значення для охорони лісів набуває ведення Зе-
леної книги України, затвердженої постановою К.М.У. від 
29.08.2002 р., вона є державним документом, в якому зібрано ві-
домості про сучасний стан рідкісних та тих, що зникають, типо-
вих природних угруповань України, які потребують охорони й 
мають важливе значення як складова частина біологічної різно-
манітності. 
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Охорону і захист лісів України здійснюють: 
1) лісова охорона спеціально уповноважених державних ор-

ганів лісового господарства (державна лісова охорона); 
2) лісова охорона інших постійних лісокористувачів (ст.87). 

 
Юридична відповідальність за порушення 

 лісового законодавства 
Під порушенням лісового законодавства слід розуміти 

протиправну дію або бездіяльність, яка завдає шкоду лісам або 
земельним ділянкам лісового фонду чи не завдає такої шкоди але 
направлена проти встановленого порядку користування лісами, а 
також земельними ділянками лісового фонду й передбачає юри-
дичну відповідальність винної особи. 

Перелік порушень лісового законодавства міститься у ст. 
98 Л.К.У. Згідно зі ст. 98 порушення лісового законодавства тяг-
не за собою: 
- дисциплінарну; 
- 
- 
- 

адміністративну; 
цивільно-правову; 
кримінальну відповідальність. 

Порушення лісового законодавства завжди поєднане із за-
подіянням шкоди лісовим екосистемам. Тому у лісовому законо-
давстві закладено принцип, відповідно до якого підприємства і 
громадяни зобов’язані відшкодувати шкоду, заподіяну лісу вна-
слідок порушення лісового законодавства, у розмірах і порядку, 
визначеному законодавством (ст. 100 Л.К.У.). 

Шкода, завдана порушенням лісового законодавства, під-
лягає відшкодуванню незалежно від дисциплінарної, адміністра-
тивної або кримінальної відповідальності. 

Першу групу порушень лісового законодавства становлять 
порушення державної власності на ліси. Будь-які угоди, які по-

рушують це право, є недійсними з моменту їх укладення, що 
відповідає положенню ст.6 Л.К.У. відповідно до якої усі ліси в 
Україні є державною власністю. 

Другу групу порушень лісового законодавства, за які пе-
редбачено цивільно-правову відповідальність, становлять пору-
шення Правил відпуску деревини на пні. 

Третю групу становлять всі інші порушення, що завдають 
шкоди лісовому фонду України. Цивільно-правову відповідаль-
ність за них передбачено постановою К.М.У. „Про такси для об-
числення розміру шкоди, заподіяної лісовому господарству”. 

Законодавством України встановлено особливий порядок 
засвідчення факту вчинення адміністративного правопорушення 
– це наявність протоколу про вчинення адміністративного про-
ступку. 

Дисциплінарна відповідальність є одним із засобів впливу 
на осіб, для яких дії з охорони, захисту, відновлення та викорис-
тання лісів є посадовим обов’язком. Види дисциплінарних стяг-
нень встановлено ст. 148 Кодексу про працю України. 

Кримінальна відповідальність – ст. 245, 246, 247, 252. Ад-
міністративна відповідальність – 63, 64, 65, 651, 66, 67, 68, 69 – 
77 ст. ст. К. Про А.П.У. 
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ТЕМА 15 
 

ПРАВО ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ 
 

1. Тваринний світ як об’єкт охорони і використання. 
2. Правове регулювання полювання й мисливського госпо-

дарства, рибальства та рибного господарства. 
3. Правова охорона тваринного світу. Червона книга Украї-

ни. 
4. Відповідальність за порушення законодавства про охоро-

ну, використання та відтворення тваринного світу. 
 

Тваринний світ як об’єкт охорони і використання 
Тваринний світ є невід’ємним компонентом н.п.с., націо-

нальним багатством України, джерелом духовного й естетичного 
збагачення та виховання людей, об’єктом наукових досліджень, 
а також важливою базою для одержання промислової та лікарсь-
кої сировини, харчових продуктів та інших матеріальних ціннос-
тей. 

Правовою основою охорони тваринного світу є ряд законів 
та підзаконних актів. 

Об’єктам тваринного світу притаманні юридичні ознаки, 
які дозволяють вирізняти їх з-поміж інших об’єктів власності чи 
користування. До представників тваринного світу, що охороня-
ються наведеними законами належать лише дикі тварини. 

Об'єктами користування можуть бути як хордові (хребетні 
та безхребетні) тварини у всій їх біологічній різноманітності на 
всіх стадіях розвитку, так і їх частини (роги, шкіра), а також 
продукти життєдіяльності даних тварин (мед, пух, віск тощо). 
Житла та споруди тварин, а також території, що є середовищем 
їх перебування та шляхами міграції, підлягають охороні. 

На території України нині відомо близько 45 тис. видів 
тварин, певна частина яких мігрує. Дикі тварини можуть перебу-
вати у стані природної волі, у неволі або у напіввільних умовах. 

Тваринний світ, який перебуває у стані природної волі або 
утримується в напівголі належить до природних ресурсів загаль-
нодержавного значення. 

 
Правове регулювання полювання і мисливського 

 господарства, рибальства та рибного господарства 
Мисливство – один із основних видів спеціального вико-

ристання тваринного світу, який задовольняє матеріальні, рекре-
аційні та інші потреби громадян і господарства. 

Правова регламентація існуючих у цій галузі суспільних 
відносин ґрунтується на З.У. „Про мисливське господарство і 
полювання” (22.02.2000 р.) та інших н.п.а. 

Держкомлісхоз – законодавчо визнаний спеціально упов-
новаженим державним органом у галузі ведення мисливського 
господарства. 

Мисливством вважається добування диких звірів і птахів, 
які віднесені до об’єктів полювання та перебувають у стані при-
родної волі чи напіввільних умовах у межах мисливських угідь. 

Мисливські угіддя – це ділянки земної поверхні (території, 
акваторії), які є середовищем перебування диких тварин, і де 
можливе їх добування. 

В Україні налічується майже 52 млн. га мисливських угідь. 
Угіддя надаються обласними радами на строк не менше 15 років. 

Полюванням вважається як безпосередні дії мисливця, 
спрямовані на добування диких звірів і птахів, які віднесені до 
державного мисливського фонду та перебувають у мисливських 
угіддях. 
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Право на полювання засвідчують документи, наявність 
яких для мисливця є обов’язковою: 
- посвідчення мисливця; 
- 
- 
- 

- 

- 

- 
- 

щорічна контрольна картка обліку добутої дичини; 
при наявності зброї – дозвіл ОВД на право користування нею; 
при використанні мисливських собак, ловчих звірів, птахів – 
відповідний паспорт на них: 
для мисливців - членів громадських мисливських організацій – 
членські білети; 
спеціальний дозвіл на добування мисливських тварин. 

Категорії мисливського фонду: 
1) Звірі і птахи, віднесені до мисливських видів, але добування 

яких заборонено (занесені у Червону книгу України: видра, 
борсук тощо); 

2) Парнокопитні тварини (лосі, олені, лані, кабани, муфлони, ко-
зулі) та ведмеді, використання яких здійснюється за особли-
вим ліцензійним порядком. 

Розмір сплати за ліцензію становить:  
0,6 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на косулю; 
2.5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на лося. 

Ліцензія – документ (іменний, офіційний), який засвідчує 
право мисливця на добування однієї особи тварини і де зазнача-
ється період її дії (як правило, світовий день), місце та спосіб по-
лювання. 

Полювання на найбільш цінні види хутряних звірів (бобра, 
білку, куницю, норку, бабака) проводиться за дозволами – ліцен-
зіями. 

Полювання на менш цінних хутряних звірів (лисиця, заєць-
русак, єнот) здійснюється на підставі дозволу користувача мис-
ливських угідь. 

Шкідливі звірі та птахи (вовки, лисиці, сірі ворони, сороки, 
здичавілі собаки і коти) спричиняють значну шкоду мисливсь-
кому господарству. 

Полювання без мисливських документів, у заборонених 
місцях, у неналежний час, забороненими засобами й знаряддями 
та порушення інших встановлених правил здобування мисливсь-
ких звірів і птахів кваліфікується як незаконне полювання (бра-
коньєрство), яке тягне юридичну відповідальність. 

Рибальство – один із основних видів користування об'єк-
тами тваринного світу, метою якого є одержання різноманітних 
видів харчової, кормової, технічної та медичної продукції. Пра-
вова регламентація існуючих у цій галузі суспільних відносин 
ґрунтується на З.У. „Про тваринний світ”, інших н.п.а.  

Рибальством охоплюється процес вилучення (вилову, до-
бування, збирання) не лише риб, а й усіх водних живих ресурсів, 
тобто організмів, життя яких неможливе без перебування у воді. 
До них належать риби на всіх стадіях розвитку, морські ссавці, 
водні безхребетні, ракоподібні, інші водні тварини, водорості. 

Ведення рибного господарства здійснюється у каналах, во-
досховищах, озерах, річках, морях, включаючи води континен-
тального шельфу та виключної (морської) економічної зони 
України. 

Використання водних живих об’єктів можливе на праві за-
гального та спеціального користування.  

Спеціальним використанням ресурсів рибного господарст-
ва вважаються всі види користування водними біоресурсами (за 
винятком любительського та спортивного рибальства). Це про-
мислове добування, науково-промислові або науково-дослідні 
контрольні вилови. 
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Крім основних традиційних видів права користування тва-
ринним світом – мисливства і рибальства – законодавство пе-
редбачає здійснення інших видів використання фауни, які впер-
ше визначено у З.УРСР (27.11.1981 р.) „Про охорону і викорис-
тання твар. світу”. Це стосується використання тварин у науко-
вих, культурно-освітніх, естетичних цілях, з метою одержання 
продуктів їх життєдіяльності, утримання їх, розведення в неволі 
чи напіввільних умовах, а також заходів, тварин, їх переселення 
та акліматизацію, спрямованих на регулювання чисельності 
окремих видів 

Правова охорона тваринного світу. 
Червона книга України 

З.У. „Про тваринний світ” містить перелік правових, орга-
нізаційних, матеріально-технічних заходів, спрямованих на від-
творення та раціональне використання й збереження тваринного 
світу. 

Заходи щодо охорони поділяють на 2 групи: 
- 
- 
спрямовані на охорону самих тварин; 
які забезпечують охорону середовища їх перебування, умов 
відтворення та міграції. 

Винятковим у своїй важливості засобом охорони таких, що 
перебувають під загрозою зникнення, видів тварин є їх внесення 
до Червоної книги України. Положення, про яку затверджено 
З.У. від 07.02.2002 р. (О.В.У. №10, 2002 р.) 

Червона книга України є основним документом, до якого 
заносяться узагальнені відомості про сучасний стан видів тварин 
і рослин України, що перебувають під загрозою зникнення. На 
сьогодні це 382 види тварин, 531 вид рослин. 

Законодавством визначено підвищену кримінальну, адмі-
ністративну та майнову відповідальність за знищення або по-
шкодження видів тварин, занесених до Червоної книги України. 

Найбільш ефективним охоронним засобом є створення за-
повідників, інших територій, правовий режим яких визначає З.У. 
„Про природо-заповідний фонд”. 
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Відповідальність за порушення законодавства про охо-
рону використання і відтворення тваринного світу 
Ст.58 З.У. „Про тваринний світ” і ст. 42 З.У. „Про мислив-

ське господарство і полювання” містять перелік порушень від-
повідного законодавства. Серед них найбільш поширеними є по-
рушення порядку та правил надання об’єктів тваринного світу в 
користування, їх самовільне або понадлімітне спеціальне вико-
ристання, незаконне вилучення тварин із природного середови-
ща, порушення вимог щодо охорони середовища перебування 
тварин. 

Вчинення вищезазначених правопорушень передбачає ди-
сциплінарну, адміністративну, кримінальну та майнову відпові-
дальність. 

Кримінальна відповідальність (ст. 248, 249 К.К.У.) 
Адміністративна відповідальність (ст.50, 771, 83 п.ІІ, 85 – 

91 КпАП). 
Незалежно від притягнення винних до адміністративної та 

кримінальної відповідальності або звільнення від неї, юридичні 
чи фізичні особи зобов’язані відшкодувати шкоду, заподіяну 
ними внаслідок порушення законодавства про тваринний світ. 

Особи, винні в незаконному полюванні, якщо їхніми діями 
було спричинено шкоду державному мисливському фонду, по-
винні її відшкодувати в сумі, передбаченій Таксами нарахування 
розміру стягнень за збитки, заподіяні незаконним добуванням 
або знищенням диких птахів і звірів. Такси затверджено 
12.03.1993 р. наказом Міністерства лісового господарства і Мі-
нохорони н.п.с. у вигляді грошової суми, пропорційної неопода-
ткованому мінімумі доходів громадян за одну особину залежно 
від виду тварин. 

(Лось – 90 мін., кабан – 50 мін., заєць, фазан – 10 мін.) 

Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну водним жи-
вим ресурсам, обчислюється складніше. 

Фізичні особи, винні у незаконному добуванні риби, вод-
них тварин та рослин, несуть майнову відповідальність згідно з 
постановою К.М.У. 19.01.1998 р. Цією постановою затверджено 
3 такси, за якими відшкодовуються збитки, заподіяні добуван-
ням: 
- цінних видів риб, водних безхребетних та водних рослин (осе-
тер – 30, сом – 5, форель – 3 мін.); 

- 

- 

водних безхребетних; водних рослин на континентальному 
шельфі України (краб – 0,3; молюски – 0,006 мін.); 
живих організмів у винятковій (морській) економічній зоні 
України, а також видів риб, які з’являються у річках України, 
за межами вказаної зони (севрюга – 30, кефаль – 3). 

При незаконному добуванні чи знищенні диких звірів і 
птахів або руйнуванні їх жител на територіях природо-
заповідного фонду обчислення розміру шкоди здійснюється згі-
дно з постановою К.М.У. від 21.04.1998 р. Так, за добування на 
зазначених територіях: лось – 2000 грн., кабан – 860 грн., фазан – 
180 грн., осетер – 550 грн. 

Законодавством передбачено, що незаконно добуті живі 
об’єкти тваринного світу (звірі, птахи, риби) підлягають вилу-
ченню у правопорушника та за можливістю поверненню до при-
родного середовища. 

Незаконно добута продукція полювання (хутро, шкіра, 
м’ясо, мисливські трофеї) підлягає вилученню й передачі для ре-
алізації торгівельними організаціями. 
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ТЕМА 16 
 
ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ПРИРОДНО-
ЗАПОВІДНИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ 

 
1. Правова класифікація територій та об’єктів природно-

заповідного фонду. 
2. Особливості природокористування у заповідниках, на-

ціональних природних, регіональних, ландшафтних па-
рках. 

3. Особливості природокористування в заказниках, 
пам’ятках природи, заповідних урочищах та в інших 
штучно створених природних об’єктах. 

 
 

Правова класифікація територій та об’єктів  
природно-заповідного фонду 

Природно-заповідний фонд становлять ділянки суші і во-
дного простору, природні комплекси та об’єкти, які мають особ-
ливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу 
цінність і виділені з метою збереження природної різноманітнос-
ті ландшафтів, генофонду тваринного та рослинного світу, під-
тримання загального екологічного балансу та забезпечення фо-
нового моніторингу навколишнього природного середовища. 

За законодавством природно-заповідний фонд охороняєть-
ся як національне надбання, щодо якого встановлюється особли-
вий режим охорони, відтворення та використання. Природно-
заповідний фонд розглядається як складова світової системи 
природних територій та об’єктів. 

До природно-заповідного фонду України належать: 
- 

- 

- 

природні території та об’єкти (природні заповідники, біосфер-
ні заповідники, національні природні парки, регіональні 
ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні 
урочища); 
штучно створені об’єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, 
зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецт-
ва). 

Заказники, пам’ятки природи, ботанічні сади, дендрологі-
чні парки, зоологічні парки та пам’ятки садово-паркового мисте-
цтва залежно від їх екологічної та наукової цінності можуть бу-
ти: 
- загальнодержавного; 
місцевого значення. 

За соціально-економічним значенням заповідники поділя-
ються на: 
- природні; 
- освітньо-виховні. 

Основні завдання природних заповідників - це збереження 
природних комплексів та об’єктів на їх території, проведення 
наукових досліджень і спостережень за станом навколишнього 
природного середовища, розширення екологічних знань, спри-
яння у підготовці наукових кадрів та фахівців у галузі охорони 
навколишнього природного середовища та заповідної справи. 

Особливості природокористування в заповідниках, на-
ціональних природних, регіональних, ландшафтних парках 

На території природних заповідників законом забороня-
ється будь-яка господарська діяльність, що суперечить призна-
ченню заповідника, порушує природний розвиток процесів і 
явищ або створює загрозу шкідливого впливу на його природні 
комплекси та об’єкти. 
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Усі види природокористування на території природного 
заповідника здійснюється згідно з нормами Земельного, Водно-
го, Лісового кодексів України, Кодексу України про надра, З.У. 
“Про природно-заповідний фонд України” та інші. 

На території біосферного заповідника встановлюється ди-
ференційний режим використання, відтворення та охорони при-
родних комплексів згідно з функціональним зонуванням. 

На території національних природних парків з урахуван-
ням природно-охоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, іс-
торико-культурної та інших цінностей природних комплексів та-
кож встановлюється диференційний режим використання, від-
творення та охорони відповідно до функціонального зонування. 
Так, заповідна зона національних природних парків признача-
ється для охорони та відновлення найбільш цінних природних 
комплексів. 

У межах зони регульованої рекреації адміністрацією пар-
ків виділяється ділянка для короткострокового відпочинку та 
оздоровлення населення, огляду мальовничих пам’ятних місць. 

У зоні стаціонарної рекреації можуть надаватися земельні 
ділянки для розміщування готелів, мотелів, кемпінгів тощо. 

У межах господарської зони проводиться господарська ді-
яльність для виконання покладених на парк завдань, розташу-
вання населених пунктів, об’єктів комунального призначення. 

На вищезазначених територіях забороняється всі види 
природокористування. 

Зонування території національного природного парку, рек-
реаційна та інша діяльність у сфері природокористування прово-
диться згідно з Положенням про національний парк. Регіональні 
ландшафтні парки організовуються, як правило, без вилучення 
земельних ділянок, водних та інших природних об’єктів у їх вла-
сників або користувачів. 

Особливості природокористування в заказниках, пам’ятках 
природи, заповідних урочищах та інших штучно створених 

природних об’єктах. 
Заказники організуються без вилучення земельних ділянок, 

водних та інших природних об’єктів у їх власників. На території 
заказника обмежується або забороняється використання природ-
них ресурсів та діяльність, що суперечить цілям і завданням, пе-
редбаченим положенням про заказники. 

Власники земельних ділянок, водних та інших природних 
об’єктів оголошених пам’ятками природи або заповідними уро-
чищами, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму 
їх використання, охорони. 

Ботанічним садам надаються ділянки землі та водного 
простору з усіма природними ресурсами, які вилучаються з гос-
подарського використання. На їх території забороняється будь-
яке природокористування та діяльність, що не пов’язана з вико-
нанням покладених на них завдань і загрожує збереженню коле-
кцій флори. 

Природні об’єкти дендрологічних парків (різноманітні ви-
ди дерев, чагарників та їх композицій) створюються для науко-
вого, культурного, рекреаційного та іншого використання. 

Земельні ділянки з усіма ресурсами вилучаються з госпо-
дарського використання і надаються дендрологічним паркам у 
порядку, встановленому Земельним кодексом України. 

Аналогічний порядок встановлено й для вилучення та на-
дання земельних ділянок зоологічним паркам. 

Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва використо-
вуються в естетичних, виховних, наукових та оздоровчих цілях. 
На цих територіях забороняється природокористування та будь-
яка діяльність, що не пов’язана з виконанням покладених на них 
завдань і загрожує їх збереженню. 
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Особливості охорони природо-заповідного фонду 
Особливість організації охорони природних біосферних 

заповідників, національних парків, регіональних ландшафтних 
парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних па-
рків загальнодержавного значення полягає в тому, що ця діяль-
ність покладається на спеціальні служби охорони, які створю-
ються у складі адміністрації заповідних територій зазначених ка-
тегорій. 

Охорона територій та об’єктів природо-заповідного фонду 
інших категорій покладається на підприємства, у віданні яких 
вони перебувають. 

Особливості правової охорони права користування, тери-
торіями та об’єктами природо-заповідного фонду полягають в 
установленні заповідного режиму щодо використання їх корис-
них властивостей, обмеженні прав і розширенні обов’язків від-
повідних суб’єктів під час здійснення господарської, управлінсь-
кої та іншої діяльності (землевпорядкування, лісовпорядкування) 
захисті цього режиму, а також законних прав та інтересів приро-
до користувачів шляхом встановлення підвищеної відповідаль-
ності за правопорушення, а також за знищення та пошкодження 
заповідних природних комплексів. 

Особливість відповідальності за порушення права приро-
докористування територіями та об’єктами природно-заповідного 
фонду полягає у встановленні більш сурових майнових, адмініс-
тративних та кримінальних санкцій за порушення права приро-
докористування. 

Так, розмір шкоди, заподіяної внаслідок порушення зако-
нодавства про природно-заповідний фонд, визначається на осно-
ві кадастрової еколого-економічної оцінки включених до його 
складу територій та об’єктів, що проводиться відповідно до З.У. 
“Про природно-заповідний фонд України” та спеціальних такс. 

Адміністративна відповідальність за використання терито-
рій та об’єктів природно-заповідного фонду для господарських 
цілей, за порушення режиму, встановленого на заповідній тери-
торії, або для охорони пам’яток природи, а також за порушення 
порядку користування тваринним світом у заповідниках і інших 
територіях, що підлягають охороні, передбачена ст. 91 Кодексу 
законів про адміністративні правопорушення. Порядок притяг-
нення до адміністративної відповідальності регулюється ст. 218, 
219, 254-257 КпАП. 

Кримінальне законодавство встановлює відповідальність 
за порушення правил охорони природно-заповідного фонду та 
комплексів. Так, за порушення встановлених правил охорони 
надр, незаконну порубку дерев і чагарників у лісах, захисних та 
інших лісових насаджень, порушення правил полювання та неза-
конне полювання, вчинені на територіях та об’єктах природо-
заповідного фонду, відповідні кримінально-правові норми пе-
редбачають кримінальну відповідальність незалежно від заподі-
яної шкоди (ст. 240, 246, 248 ККУ). 

Ст. 252 ККУ встановлює відповідальність винних осіб за 
умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охо-
рону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду. 

 Програмою перспективного розвитку заповідної справи в 
Україні (“Заповідники”) передбачається посилити адміністрати-
вну, кримінальну та матеріальну відповідальність за порушення 
режиму заповідних територій та вдосконалити механізм накла-
дання відповідних стягнень. 
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ТЕМА 17 
 

ПРАВОВА ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 
 

1. Атмосферне повітря як об’єкт правового регулювання 
охорони та використання. 

2. Правове регулювання стандартизації та нормування в га-
лузі охорони атмосферного повітря. 

3. Правові заходи щодо охорони атмосферного повітря. 
4. Особливості майнової відповідальності за порушення за-

конодавства в галузі охорони атмосферного повітря. 
 
Атмосферне повітря як об’єкт правового регулювання 

охорони та використання 
Атмосферне повітря є одним із основних життєво важли-

вих елементів навколишнього природного середовища. Як при-
родний об’єкт воно являє собою природну суміш газів, що зна-
ходиться за межами житлових, виробничих та інших приміщень. 
Критерієм розподілу атмосферного повітря (як природного 
об’єкту) та іншого повітря є природний непорушний зв'язок по-
вітря з довкіллям. 

З.У. „Про охорону атмосферного повітря” від 21.06.2001 р. 
є правовим регулятором охорони атмосферного повітря в ціло-
му. Ми будемо говорити не лише про охорону а й про викорис-
тання атмосферного повітря. 

По-перше, атмосферне повітря є найціннішим економіч-
ним природним ресурсом, елементи, що входять до його складу, 
використовуються для виробництва продукції у різних галузях 
діяльності (хімічній, металургії, енергетиці). До його складу 
входить ряд важливих компонентів (азот, аргон, криптон, ксенон 
та інші). 

По-друге, правомірно говорити про використання атмос-
ферного повітря в рамках загального природокористування. 

По-третє, атмосферне повітря використовується як приро-
дний резервуар для викидів забруднюючих речовин. 

По-четверте, основні споживачі атмосферного повітря ви-
ступають і його забруднювачами. 

Слід відрізняти: 
- атмосферне повітря; 
- право користування атмосферним повітрям. 
Друге застосовується як юридична категорія, а перше є 

еколого-економічним явищем. Приналежність його особливос-
тей також здійснюється у двох правових формах: 

- на праві власності; 
- на праві користування. 
Право власності на атмосферне повітря вперше офіційно 

закріплено у ст. 13 Конституції України. У спеціальному атмос-
ферно-повітряному законодавстві такі приписи відсутні. Охоро-
на атмосферного повітря – це система заходів, пов’язаних із збе-
ріганням, поліпшенням та відновленням стану атмосферного по-
вітря, запобіганням його забрудненню та зниженням його рівня, 
впливу на нього хімічних сполук, фізичних та біологічних чин-
ників. 

Атмосферно-повітряні охоронні заходи спрямовані на під-
тримання екологічної рівноваги на території України, на забез-
печення екобезпеки. 

Об’єкти охорони: 
- 

- 

атмосферне повітря у загальній сукупності без відокремлення 
будь-якої його частини; 
атмосферне повітря, яке розташоване найближче до землі, у 
місці перебування людини. 
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Суб’єкти охорони: 
- фізичні особи; 
- юридичні особи. 
До найбільш поширених забруднюючих речовин належать 

окиси азоту, свинець та його сполуки, формальдегід та інші 
(хром, бром та його сполуки, фреони тощо).  

Постановою КМУ № 302 від 13.03.2003 р. регламентовано 
видачу дозволів.  

Дозвіл - це офіційний документ, який дає право суб’єктам 
підприємницької діяльності експлуатувати об’єкти, з яких над-
ходять до атмосферного повітря забруднюючі речовини або їх 
суміші за умови дотримання відповідних нормативів гранично 
допустимих викидів та вимог протягом зазначеного строку. 

 
Правове регулювання стандартизації та нормування у 

галузі охорони атмосферного повітря 
Стандартизація та нормування проводяться з метою вста-

новлення комплексу обов’язкових норм, правил, вимог до охо-
рони атмосферного повітря від забруднення та забезпечення 
екологічної безпеки. 

Законодавство України у сфері стандартизації складається 
із З.У. “Про стандартизацію” від 17.05.2001 р. Стандартизація 
розглядається як діяльність, що полягає у встановленні поло-
жень для загального і багаторазового застосування щодо наяв-
них чи можливих завдань з метою досягнення оптимального 
ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є під-
вищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх 
функціональному призначенню, усунення бар’єрів у торгівлі і 
сприяння науково-технічному співробітництву. 

Стандарт - це документ, що встановлює правила, загальні 
принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її 

результатів з метою досягнення оптимального ступеня впоряд-
кованості у певній галузі, розроблений у встановленому порядку 
на основі консенсусу. 

Державні стандарти є обов’язковими для виконання. На їх 
основі розробляються нормативи в галузі охорони атмосферного 
повітря: 
- нормативи екобезпеки атмосферного повітря; 
- 

- 

- 

нормативи гранично допустимого впливу фізичних та біологі-
чних чинників стаціонарних мереж; 
нормативи вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих 
газах та впливу фізичних чинників пересувних джерел; 
технологічні нормативи допустимого викиду забруднюючих 
речовин. 

Особливе значення мають нормативи екобезпеки атмосфе-
рного повітря які встановлюються з метою уникнення, зменшен-
ня чи запобігання негативним наслідкам забруднення атмосфер-
ного повітря. 

Таким чином, стандартизація і нормування у галузі охоро-
ни атмосферного повітря складають єдину основу для розробки 
та здійснення відповідних правоохоронних заходів. 

 
Правові заходи щодо охорони атмосферного повітря 

Під правовим регулюванням атмосферно-повітряних охо-
ронних заходів слід розуміти систему правових приписів, які ре-
гулюють відносини, що виникають у даній сфері, з метою збе-
реження сприятливого стану атмосферного повітря, поліпшення 
та відтворення його стану, запобігання забрудненню та впливу 
на нього хімічних сполук, фізичних та біологічних чинників і 
зниження його рівня. 
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Атмосферно-повітряне законодавство передбачає систему 
правових заходів: 
- дозвільного; 
- попереджувального (превентивного); 
- контрольного; 
- стимулюючого характеру (заохочувального); 
- поновлювального (відтворювального); 
- заборонного характеру. 

До заходів попереджувального характеру відноситься плану-
вання, стандартизація, нормування, проектування та реконструкція 
підприємств, встановлення санітарно-захисних зон, державна еко-
логічна, санітарно-гігієнічна експертизи, державний облік, моніто-
ринг та інше. Законодавством передбачено здійснення заходів що-
до відвернення та зменшення забруднення атмосферного повітря 
викидами транспортних та інших пересувних засобів і установок. 
Особливої уваги заслуговує виконання вимог щодо охорони атмо-
сферного повітря при застосуванні пестицидів та агрохімікатів. 
Атмосферно-повітряні охоронні заходи повинні проводитися під 
час видобування корисних копалин та проведення вибухових робіт. 

До профілактичних заходів належить регулювання умов про-
ектування, будівництва та реконструкції підприємств, які вплива-
ють на стан атмосферного повітря. 

Важливим засобом охорони атмосферного повітря є правове 
регулювання державного обліку всіх об’єктів, які мають шкідливий 
вплив на здоров’я людей. Особливого значення набуває регулю-
вання діяльності, що впливає на погоду та клімат.  

У сучасних умовах особливого значення набуває охорона 
озонового шару, який є складовою частиною атмосферного повіт-
ря. Він утворюються із молекулярного кисню шляхом приєднання 
до нього атмосферного кисню. 

Озонова сфера розташована на висоті від 10 до 40 км від по-
верхні землі. Озоновий шар виконує 2 основні функції: 

- поглинає шкідливе для організмів сонячне ультрафіолетове ви-
промінювання; 

- перешкоджає проникненню до поверхні землі космічного холо-
ду. 

Правова основа охорони озонового шару на сьогодні тільки 
формується. 

 
Особливості майнової відповідальності за порушення за-
конодавства у галузі охорони атмосферного повітря 
Особливим способом захисту порушеного права є відшкоду-

вання шкоди, завданої порушенням атмосферно-повітряного зако-
нодавства. Законом встановлено, що шкода, завдана порушенням 
законодавства про охорону атмосферного повітря підлягає відшко-
дуванню в порядку й розмірах, встановлених законом. 

Відомо, що при підрахунку розмірів збитків, заподіяних при-
родному середовищу та суб’єктам екологічного права використо-
вуються правила (такси, методики), інші способи, затверджені 
державними компетентними органами. Так, наказом Мінекономіки 
України від 18.05.1995 р. № 38 затверджено методику розрахунку 
розмірів відшкодування збитків, які завдані державою. Особливе 
значення має захист прав громадян на безпечне для життя і здо-
ров’я навколишнє природне середовище. Збитки можуть виникну-
ти у зв’язку з витратами громадян на відновлення здоров’я, втра-
тою певної частини працездатності. При визначенні шкоди в цьому 
випадку застосовуються норми цивільного законодавства. 

Забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами 
може викликати виникнення збитків у користувачів іншими приро-
дними об’єктами: земельними ділянками, лісовими, водними ре-
сурсами, дикими тваринами тощо. Спеціальних такс, методик, пра-
вил підрахунку розміру збитків, спричинених іншими природними 
об’єктами атмосферному повітрю, на сьогодні немає. 
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ТЕМА 18 
 

ПРАВОВА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В НАСЕЛЕНИХ 

ПУНКТАХ ТА ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ 
 

1. Правова охорона н.п.с. в населених пунктах та сільському 
господарстві. 

2. Правова охорона н.п.с. у промисловості та на транспорті. 
3. Правова охорона н.п.с. в атомній енергетиці. 

 
Правова охорона н.п.с. в населених пунктах та  

в сільському господарстві 
Найважливішим завданням екологічного права України в 

галузі охорони н.п.с. є охорона життя та здоров’я людини, здійс-
нення й підтримка необхідних умов для забезпечення її життєді-
яльності, працездатності та повноцінного відпочинку. 

Населені пункти, є тією частиною навколишнього природ-
ного середовища людини, де проходить її життя та діяльність. 
Головним чином саме тут реалізується конституційне право гро-
мадян на безпечне для життя та здоров’я навколишнє середови-
ще. 

Охорона довкілля населених пунктів ведеться за кількома 
напрямками: 
- планування охорони навколишнього середовища в цих пунк-

тах; 
- планування та забудова територій; 
- забезпечення в них санітарного режиму ; 
- охорона зелених насаджень. 

Найефективнішою формою прогнозування охорони н.п.с. є 
довгострокові комплексні екологічні програми – основа інших 
видів планування охорони довкілля. 

Екологічна програма – це комплекс взаємо узгоджених те-
риторіальних заходів, спрямованих на поліпшення співіснування 
природних екосистем і суспільства. 

Генеральний план населеного пункту є головним містобу-
дівним документом. При розробці генеральних планів населених 
пунктів враховується: 
- зональність; 
- екобезпека; 
- раціональна організація території. 

Особливим напрямом правової охорони навколишнього 
середовища в населених пунктах є забезпечення в них санітарно-
го режиму. Санітарна охорона навколишнього середовища - це 
діяльність органів санітарно-епідеміологічного нагляду за охо-
роною життя та здоров’я громадян від несприятливого впливу 
навколишнього середовища. 

Щодо населених пунктів З.У. „Про забезпечення санітар-
ного та епідеміологічного благополуччя населення” від 
24.02.1994 р. виходить із необхідності здійснення в них най-
більш сприятливих умов для життя і здоров’я населення. 

Для запобігання погіршення якості питної води та забезпе-
чення охорони водопровідних споруд встановлюються зони са-
нітарної охорони. Вони мають три пояси, які відрізняються один 
від одного правовим режимом. 

Чинним законодавством регулюються питання боротьби з 
шумом у населених пунктах. З метою охорони спальних районів 
у містах встановлюються санітарні зони. Зелена рослинність у 
населених пунктах є самостійним об’єктом правової охорони. 
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Вся зелена рослинність у межах населених пунктів поділяється 
на дві групи: 
- лісову (на землях лісового фонду); 
- нелісову (всі види зелених насаджень, окремі дерева, групи 

дерев). 
За своїм цільовим призначенням зелені насадження (нелі-

сова рослинність) поділяються на чотири види: 
- захисні; 
- озеленювальні; 
- декоративні; 
- плодові. 

За функціональними ознаками зелені насадження населе-
них пунктів поділяються на три групи: 
- загального користування; 
- обмеженого користування (на території шкіл, дитсадків); 
- спеціального призначення (вздовж вулиць, ліній електропере-

дач). 
Порядок охорони зелених насаджень у містах та інших на-

селених пунктах регулюються Правилами утримання зелених 
насаджень міст та інших населених пунктів. 

Сільське господарство - найбільш активна галузь, де взає-
модіє суспільство й природа. Основними природними об’єктами, 
які зазнають негативного впливу в сільському господарстві є зе-
млі сільськогосподарського призначення. Одним із найважливі-
ших заходів є обмеження використання цих земель для цілей, не 
пов’язаних із сільським господарством. 

Земельний кодекс України закріплює правовий режим для 
особливо цінних земель. Найважливішим завданням правової 
охорони земель сільськогосподарського призначення є охорона 
родючих земель. До основних заходів зі збереження, відновлен-
ня, поліпшення ґрунту належать дії з боротьби з вітровою та во-

дною ерозією ґрунту, з безгосподарним ставленням до земель, 
меліорацією та рекультивацією земель, а також боротьба із за-
брудненням ґрунту. Техногенно забруднені землі – це землі, за-
бруднені внаслідок господарської діяльності людини, що при-
звело до деградації земель та негативного впливу на довкілля й 
здоров’я людей. 

Крім земельних ресурсів у сільському господарстві шкід-
ливого впливу зазнають водні об’єкти, лісова рослинність, дикий 
тваринний світ. 

До основних заходів зі збереження водності річок та охо-
рони їх від забруднення належить створення прибережних захи-
сних смуг (ст. 81 ВКУ; ст. 60 ЗКУ ). 
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Правова охорона навколишнього природного 
 середовища у промисловості та на транспорті 

Основним забруднювачем н.п.с. є промисловість (чорна, 
кольорова металургія, вугільна, нафтовидобувна, нафтоперероб-
на, хімічна). Загальні вимоги охорони н.п.с. у процесі господа-
рювання повинні охоплювати всі стадії господарського процесу: 
- до експлуатаційну; 
- експлуатаційну; 
- після експлуатаційну. 

Екологічна безпека та охорона н.п.с. забезпечується шля-
хом екологічної паспортизації промислових об’єктів, нормуван-
ня, лімітування, внесення зборів за використання природних ре-
сурсів, здійснення екологічного контролю. 

На підприємствах, що шкідливо впливають на н.п.с., роз-
робляються екологічні паспорти. Екологічний паспорт - це до-
кумент, що містить дані про використання природних ресурсів 
та визначення впливу виробництва на н.п.с. В основі взаємовід-
носин підприємства з н.п.с. лежать екологічні нормативи. Це 
гранично допустимі викиди та скиди в н.п.с. забруднюючих хі-
мічних речовин. З метою дотримання екологічних вимог на під-
приємствах промисловості здійснюється поряд із державним і 
виробничій контроль. 

Чинне законодавство передбачає певні вимоги до продук-
ції, що виробляється. Основні екологічні вимоги до товарів за-
кріплено в З.У. “Про захист прав споживачів” (обов’язкова сер-
тифікація). 

У процесі роботи на підприємствах накопичуються відхо-
ди. Основним документом у цій галузі є З.У. „Про відходи”. 

Більшість підприємств промисловості є джерелом підви-
щеної екологічної небезпеки, тому вони зобов’язані компенсува-
ти завдану шкоду н.п.с. 
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Правова охорона навколишнього природного 
 середовища в атомній енергетиці 

Серед галузей сучасної промисловості, найбільш небезпе-
чних для життя та н.п.с., слід назвати атомну енергетику. Сього-
дні понад 40 % електроенергії в Україні виробляється атомними 
електростанціями, і є велика проблема з утилізацією радіоактив-
них відходів. 

Атомна радіація - вид забруднення природного середови-
ща, яке шкідливо впливає на здоров’я людини, н.п.с. та матеріа-
льні ресурси. Інтереси охорони н.п.с. і здоров’я людини від шкі-
дливого впливу ядерного випромінювання вимагають створення 
надійної системи правового регулювання. Механізм правового 
забезпечення охорони довкілля включає н.п.а., технічні норми, 
стандарти радіаційної безпеки, систему органів контролю й міри 
відповідальності. 

Дотримання норм, правил і стандартів з ядерної та радіа-
ційної безпеки є обов’язковим при здійсненні будь-якого виду 
діяльності у сфері використання ядерної енергії. Використання 
ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання на 
території України базується на дозвільному принципі. У місцях 
розташування ядерних установок та об’єктів може бути встанов-
лено особливий режим території, а також санітарно-захисна зона 
й зона спостереження. На території України здійснюється дер-
жавна система обліку та контролю ядерних матеріалів. 

Зберігання та захоронення радіоактивних відходів дозво-
ляється тільки у спеціально призначених для цього сховищах ра-
діоактивних відходів. 

Перелік правопорушень у сфері використання ядерної ене-
ргії закріплено в ст. 81 З.У. “Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку” Проте цей перелік не є вичерпним. Згідно з 
Переліком видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену 

екологічну небезпеку, який затверджено постановою КМУ від 
27.07.1995 р., атомна енергетика й атомна промисловість нале-
жать до видів діяльності, що становлять підвищену екологічну 
небезпеку. Тому за підприємствами в цій сфері закріплено дода-
ткову відповідальність у вигляді накладання штрафів. 

За базову величину штрафу береться величина, що дорів-
нює 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Усі 
штрафи надходять до Державного бюджету України. 
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ТЕМА 19 
 
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ЦІЛЬОВИХ 
ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ 

 
1. Механізм фінансування екологічних програм і прое-

ктів у громадах. 
2. Загальні положення проекту Закону України “Про 

затвердження Загальнодержавної цільової екологіч-
ної програми збереження, відтворення та невиснаж-
ливого використання біорізноманіття України на 
2009-2027 роки”. 

3. Роль Європейської Комісії ЄС у фінансуванні еколо-
гічних проектів в Європі. 

 
Доповідь Хлєбнікова Є.В., есперта МЕП, к.е.н. 
Фінансові механізми природоохоронної діяльності та 

управління природокористування за ієрархією поділяються на 
механізми національного (загальнодержавного), регіонального 
(передусім – обласного) та місцевого (передусім – районного) 
рівнів.  

На національному рівні механізми спираються на такі ос-
новні типи надходжень: 

1. Державний бюджет (централізоване фінансування).  
2. Місцеві бюджети (у межах відповідних відрахувань). 
3. Кредити та позики фінансових установ (що надаються за 

загальнодержавними програмами). 
4. Гранти міжнародних організацій (що надаються за загаль-

нодержавними програмами). 
Кошти Державного бюджету формуються за рахунок: 

- 

- 

- 

зборів за спеціальне використання природних ресурсів (а саме 
– зборів за спеціальне використання лісових ресурсів, плати за 
землю, збір за спеціальне використання водних ресурсів, збір 
за спеціальне користування надрами); 
зборів за забруднення навколишнього природного середови-
ща;  
штрафів та позовів на відшкодування збитків, заподіяних вна-
слідок порушення природоохоронного законодавства. 

Збори за спеціальне використання природних ресурсів 
протягом минулих років складались із надходжень, що колива-
лись від 64 % від планових показників для лісових ресурсів, від 
99 % – для земельних ресурсів, від 59 % – для спеціального ви-
користання надр. Це свідчить про нестабільне залучення фінан-
сових ресурсів до бюджетів всіх рівнів. 

У той же час, збори за спеціальне використання природних 
ресурсів надходять до місцевих бюджетів, республіканського 
бюджету Автономної республіки Крим та Державного бюджету 
України і мають спрямовуватися на виконання робіт з відтво-
рення, підтримання природних ресурсів у належному стані. Але 
чинне законодавство не встановлює чітких механізмів акумулю-
вання та цільового використання коштів від зборів за спеціальне 
використання природних ресурсів. 
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Порядок встановлення нормативів збору за забруднення 
навколишнього природного середовища та стягнення цього збо-
ру у редакції відповідно до постанови Кабінету міністрів Украї-
ни від 01.03.1999 №303, що діє з 01.01.2000, встановлює, що 
сплата збору здійснюється платниками у такому співвідношенні 
до загальної суми збору: 
- 30% – до державного фонду охорони навколишнього природ-
ного середовища у складі Державного бюджету; 

- 

- 

- 

- 

20% – до місцевих фондів охорони навколишнього природно-
го середовища, що утворюються у складі сільських, селищних, 
міських бюджетів, на окремі рахунки; 
50% – до місцевих фондів охорони навколишнього природно-
го середовища, що утворюються у складі бюджету Автоном-
ної республіки Крим, обласних бюджетів на окремі рахунки. 

У містах Києві та Севастополі зазначені 70 % загальної 
суми збору (20 % місцевих фондів та 50 % - обласних) спрямо-
вуються до фондів охорони навколишнього природного середо-
вища, що утворюються у складі бюджетів, на окремі рахунки. 

Збір за забруднення навколишнього природного середо-
вища у 2000 році розподілявся за джерелами свого формування 
наступним чином:  
- пред’явлено екологічних зборів за забруднення навколишньо-
го природного середовища внаслідок викидів, скидів, розмі-
щення відходів у межах встановлених лімітів – 178,4 млн. 
грн.;  
за розміщення відходів понад встановлені ліміти – 37,9 млн. 
грн.;  
за забруднення атмосферного повітря від пересувних джерел – 
12,4 млн. грн.; штрафів за порушення природоохоронного за-
конодавства – 5,7 млн. грн.;  

Фактично сплачено екологічних зборів за забруднення на-
вколишнього природного середовища – 84,1 млн. грн., із них за 
забруднення навколишнього природного середовища внаслідок 
викидів, скидів, розміщення відходів у межах встановлених лімі-
тів – 66,8 млн. грн., за розміщення відходів понад встановлені 
ліміти – 6,6 млн. грн., за забруднення атмосферного повітря від 
пересувних джерел – 9,3 млн. грн., штрафів за порушення при-
родоохоронного законодавства – 1,4 млн. грн.  

Таким чином, фактично сплачено пред’явлених зборів 
всього близько 35,9 %, зокрема за забруднення навколишнього 
природного середовища внаслідок викидів, скидів, розміщення 
відходів у межах встановлених лімітів – 37,5 %, за розміщення 
відходів понад встановлені ліміти – 17,4 %, за забруднення атмо-
сферного повітря від пересувних джерел – 75 %, штрафів за по-
рушення природоохоронного законодавства – 24,3 %.  

Нормативи плати за забруднення не переглядались протя-
гом останніх 7-12 років (фактично, методологія формування но-
рмативів плати була впроваджена ще у 1989-1990 роках і з того 
часу не була суттєво переглянута, хоча соціально-економічна та 
політична ситуація зазнала кардинальних змін). При порівняних 
обсягах забруднень численні підприємства мають частку плати, 
що дорівнює сотим чи тисячним відсотка від валових витрат, а 
поряд з тим інші – до 5%. Інколи для аналогічних підприємств за 
забруднюючі речовини, що мають вищий клас небезпеки, вста-
новлюється нижча ставка збору. 
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Система зборів за забруднення навколишнього природного 
середовища діє однаково як до дрібних побутових забруднювачів, 
так і до великих підприємств металургійної чи хімічної промисло-
вості. Це призводить до необґрунтовано великих адміністративних 
затрат контролюючих органів і до низької ефективності контролю. 
База оподаткування збору занадто вузька та не охоплює низку ви-
дів забруднення довкілля (практично, всі нехімічні забруднення). 
Розміри збору скорочуються через дію інфляційних процесів (від-
повідні індексації зборів на регулярній основі не проводяться). 
Розподіл збору між фондами охорони навколишнього природного 
середовища трьох рівнів призводить до розпорошення коштів, що 
не дає змоги ефективно впроваджувати екологічну політику (через 
відсутність врегульованих механізмів нагромадження фінансових 
ресурсів для розв’язання пріоритетних для конкретної місцевості 
екологічних проблем). 

Впровадження екологічної політики через механізми подат-
кового регулювання економіки не завжди мали позитивний резуль-
тат. Численні роботи, що спрямовано на обґрунтування податкових 
пільг за активне впровадження природно-захисних технологій чи 
інших еколого-орієнтовних заходів, залишаються в теоретичній 
площині або спираються на іноземний досвід. У той же час в Укра-
їні експеримент з пільгового оподаткування підприємств металур-
гійної галузі довів безперспективність сподівань на добровільне 
збільшення екологічних інвестицій за рахунок податкових пільг. 
Попри вагомий економічний результат й суттєве збільшення при-
бутковості металургії в Україні, успіхи галузі на зовнішніх ринках, 
фінансування екологічних проектів залишилось на рівні, що пере-
дував експерименту, а в деяких випадках навіть зменшилось. Це 
викликало справедливе обурення екологічно свідомої громадськос-
ті. Наприкінці 2002 року в резолюції Національної конференції зі 
сталого розвитку точка зору громадських екологічних організацій, 
науковців, представників міжнародних донорських структур знай-

шла своє відображення у позиції щодо неприпустимості будь-якого 
звільнення від природоохоронних платежів чи зниження адмініст-
ративної відповідальності за відповідні правопорушення. Однак 
досвід держав Західної Європи, США, Канади доводить ефектив-
ність податкових пільг при формуванні та реалізації екологічної 
політики, а відтак завдання українських фахівців значно ускладню-
ється подібними негативними результатами податкових експери-
ментів. 

Державний бюджет України є вагомим інвестором природо-
охоронних програм. Починаючи з 1994 року, в Державному бю-
джеті виділено головний розділ "Охорона навколишнього природ-
ного середовища та ядерна безпека". У загальній сумі витрат на 
природоохоронні заходи роль державного бюджетного фінансу-
вання (Державний фонд охорони навколишнього природного сере-
довища ) незначна та складала останніми роками від 2 до 3 %. У 
той же час витрати підприємств, установ та організацій становлять 
основу природоохоронного інвестування. Обсяги природоохорон-
них витрат із року в рік мають тенденцію до скорочення. 

З метою встановлення єдиного порядку формування видат-
ків, що передбачаються у державному та місцевих бюджетах на 
природоохоронні заходи, та їх ефективного використання постано-
вою Кабінету Міністрів України від 9 липня 1997 року № 732 "Про 
фінансування природоохоронних заходів з державного та місцевих 
бюджетів" затверджено Порядок формування головного розділу 
"Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпе-
ка" державного бюджету та фінансування з нього видатків на здій-
снення природоохоронних заходів і перелік природоохоронних за-
ходів, фінансування яких здійснюється з державного бюджету за 
головним розділом "Охорона навколишнього природного середо-
вища та ядерна безпека". 

 
 



Проблеми фінансування цільових екологічних програм в Україні 87 

З головного розділу "Охорона навколишнього природного 
середовища та ядерна безпека" державного бюджету здійсню-
ється фінансування заходів, передбачених загальнодержавними 
програмами охорони довкілля, рішеннями Верховної Ради Укра-
їни та Кабінету Міністрів України згідно з переліком природо-
охоронних заходів, затвердженим вищезазначеною постановою. 

На регіональному та місцевому рівнях механізми спира-
ються на такі основні типи надходжень: 
1. Державний бюджет (централізоване фінансування, передусім 

трансферти у межах бюджетних програм й окремих відраху-
вань згідно з поточним бюджетним законодавством та кошти 
фондів охорони навколишнього природного середовища).  

2. Місцеві бюджети (у межах відповідних відрахувань).  
3. Власні кошти підприємств.  
4. Кредити та позики фінансових установ (що надаються за за-

гальнодержавними та регіональними програмами).  
5. Гранти міжнародних організацій (що надаються за загально-

державними регіональними та місцевими програмами).  
Основу фінансування природоохоронних програм на регі-

ональному та місцевому рівнях складають кошти фондів охоро-
ни навколишнього природного середовища. Проте на місцевому 
рівні відбувається розпорошення коштів між численними мали-
ми за розмірами фондами, що не дозволяє фінансувати практичні 
заходи з ліквідації та зменшення забруднення. В умовах дефіци-
ту фінансових можливостей країни це не може бути виправда-
ним. 

Фонди охорони навколишнього природного середовища 
всіх рівнів є базовим механізмом державного фінансування при-
родоохоронних програм. Державний фонд охорони навколиш-
нього природного середовища (далі - Фонд) є складовою части-
ною Державного бюджету України. Фонд створено з метою кон-

центрації коштів і цільового фінансування природоохоронних та 
ресурсозберігаючих заходів, пов'язаних з охороною навколиш-
нього природного середовища, які спрямовані на запобігання, 
зменшення та усунення забруднення навколишнього природного 
середовища, в тому числі фінансування наукових досліджень з 
цих питань. Фонд формується за рахунок коштів збору за забру-
днення навколишнього природного середовища та інших коштів, 
визначених законодавством.  

Головним розпорядником коштів Фонду є Мінекоресурсів 
України. Кошти Фонду спрямовуються на фінансування приро-
доохоронних та ресурсозберігаючих заходів, що відповідають 
основним напрямам державної політики у галузі охорони до-
вкілля, використання природних ресурсів та забезпечення еколо-
гічної безпеки.  

Як показує проведений аналіз фондів охорони навколиш-
нього природного середовища, кошти використовуються нераці-
онально. Незважаючи на обмеженість коштів на природоохорон-
ну діяльність, наявний значний залишок невикористаних коштів 
на кінець року. Причому це стосується як місцевих, так і Держа-
вного фондів охорони навколишнього природного середовища. 

До недоліків існуючих фондів слід віднести: 
По-перше, порушення природоохоронного законодавства 

розпорядниками зазначених коштів на місцях. Так, постійний 
дефіцит бюджетів та відсутність юридичної відповідальності дає 
змогу місцевим радам використовувати ці кошти на соціальні 
виплати, а не на ліквідацію джерел забруднення, що дискредитує 
ідею, яка покладена в основу екологічних зборів, посилює неба-
жання природо користувачів платити ці збори та не стимулює 
місцеві ради до ліквідації джерел забруднення. 

За даними місцевих органів Мінекоресурсів у ряді випад-
ків не було утворено місцеві фонди у складі бюджетів тих сіль-
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ських рад, на території яких розміщені підприємства-платники 
збору. Було встановлено по ряду місцевих рад: 
- відсутність окремих рахунків для зарахування збору; 
- 

- 

- 
- 

невідповідність положень про місцеві фонди охорони навко-
лишнього природного середовища вимогам природоохоронно-
го законодавства; 
відсутність затверджених в належному порядку кошторисів 
витрат; 
нецільове використання коштів; 
факти незаконного звільнення підприємств-забруднювачів на-
вколишнього природного середовища від сплати збору. 

По-друге, суттєвим недоліком фондів є здійснення видат-
ків лише у формі гранту (безповоротної грошової допомоги) 
призводить до великої кількості бажаючих отримати "легкі" ко-
шти і не стимулює їх до ефективного використання коштів.  

По-третє, залежність від інфляційних процесів та "полі-
тичних" рішень. Наприклад, на місцевому рівні інколи прийма-
ються рішення про "замороження" та позички коштів фондів на 
соціальні виплати. 

По-четверте, відсутня узгодженість міжрегіональної еко-
логічної політики при фінансуванні природоохоронних заходів. 
Як правило, джерела забруднення з викидів і скидів забруднюю-
чих речовин розташовано на межі адміністративно-
територіальних одиниць і забруднення більшою мірою здійсню-
ється на сусідній території. Проте місцеві ради якщо й фінансу-
ють природоохоронні заходи, то лише ті, що мають місцеве зна-
чення, без урахування інтересів сусідів.  

По-п’яте, на сьогодні є відверто малою доходна база фон-
дів.  

По-шосте, на протязі календарного року кошти фондів ви-
користовуються неефективно. Так, протягом останніх років, за-

лишки невикористаних коштів у всіх фондах на кінець першого 
півріччя складали від 67 до 90 % від надходжень за цей період. 
Найбільш вразливою є ситуація по сільських, селищних, міських 
фондах. На кінець І півріччя 2000 року залишки невикористаних 
коштів у всіх фондах склали 78,6 %, у т.ч. по сільських, селищ-
них, міських фондах - 67,7 %. Таким чином, у другому півріччі у 
фондах накопичується значна частина коштів, що надійшли у 
першому півріччі. На практиці це відбивається у неефективному 
використанні навіть наявних коштів та поглибленням екологіч-
них проблем.  

Так, в Одесі попри проведення певних заходів залишають-
ся нерозв’язаними майже всі головні екологічні проблеми. Це, 
зокрема, проблеми оз. Сасик, освоєння полів зрошення, пробле-
ми побутових відходів, стан міських звалищ і, насамперед, – за-
гроза над Дунайським біосферним заповідником внаслідок мож-
ливого будівництва каналу “Дунай – Чорне море”. Частина цих 
проблем, як і проблеми підвищення фахового рівня співробітни-
ків органів екологічного контролю та природоохоронного управ-
ління, не може бути розв’язана місцевим коштом, але з радянсь-
ких часів продовжується прикра практика переносу відповідаль-
ності “згори – донизу” та “знизу – догори”, буцімто пошук вину-
ватця (а точніше – „цапа-відбувайла”) автоматично вирішує при-
родоохоронні проблеми. Неврегульованість відповідальності та 
недостатнє й несистематичне фінансування екологічних проектів 
спричиняє певну апатію до можливості подолання негативних 
екологічних тенденцій, до формування ефективної екологічної 
політики. Частина фахівців та представників громадськості пе-
ревищують значимість локальних проблем і виявляють неготов-
ність до комплексного, загальнодержавного погляду на реалії. 
Так, представники рибінспекції Одеси вважали за необхідне від-
родження Міністерства рибного господарства, що автоматично 
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може викликати створення інших ресурсних органів центральної 
виконавчої влади, що, у свою чергу, ще більше ускладнить керо-
ваність процесом використання й охорони природних ресурсів. 
Відмічений низький рівень експертного забезпечення господар-
ських проектів обумовлений, перш за все не стільки низьким фа-
ховим рівнем спеціалістів, скільки відсутністю реальної відпові-
дальності замовника за результат й компетентність експертизи.  

Не використовується інститут місцевих рад народних де-
путатів, неприпустимо мало впливу мають на вирішення еколо-
гічних завдань органи місцевого самоврядування. 

Однак повернемось до фінансових аспектів проблематики. 
Залучення коштів через центральний (державний) бюджет здійс-
нюється відповідно до Закону про державний бюджет України 
на поточний рік та Бюджетного кодексу. Тобто, залучення дода-
ткових фінансових ресурсів або перерозподіл в межах відповід-
них лімітів здійснювати вельми складно. Розподіл коштів через 
Державний фонд охорони навколишнього природного середо-
вища здійснюється відповідно до Положення про фонд (поста-
нова Кабінету Міністрів України від 15.02.02 №181) та Порядку 
подання запитів на виділення коштів з Державного фонду охо-
рони навколишнього природного середовища (Наказ Мінекоре-
сурсів України від 21.05.2002 № 189). Подача заявок на фінансу-
вання має узгоджуватись з Переліком видів діяльності, що нале-
жать до природоохоронних заходів, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 із змі-
нами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 
листопада 2001 р. № 1519.  

Сьогодні фактично можливо нагромаджувати кошти на ра-
хунках місцевих фондів, але відсутність чіткого управління цими 
фондами як юридичними особами не дозволяє це робити достат-
ньо прозоро. Фінансування природоохоронних програм з вико-

ристанням бюджетних рахунків також має певні труднощі та об-
меження. Одержувач коштів гранту після підписання угоди та 
надходження гранту (п. 4 “Порядку отримання благодійних (до-
бровільних) внесків і пожертв...”, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 4.08.2000 р. № 1222) буде зобо-
в'язаний внести до свого кошторису та затвердити їх у встанов-
леному порядку.  

У випадку надання гранту місцевій державній адміністра-
ції кошти гранту будуть зараховуватись та використовуватись 
через систему казначейських рахунків. Система управління кош-
тами, що створена в межах Держказначейства, припускає за пев-
них умов нецільове використання цих коштів. Окрім того, орга-
нізація обліку та контролю, що створена Держказначейством, 
значно ускладнює обслуговування рахунків та перешкоджає мо-
більному використання коштів на поточні потреби задля макси-
мально ефективної реалізації природоохоронних програм, що 
можуть змінюватись у порівнянні з попередніми планами. 

Ще одне джерело фінансування регіональних та місцевих 
екологічних проектів – власні кошти підприємств. З середини 
90-х років відповідні витрати становили понад 96% від загально-
го обсягу природоохоронних витрат. У структурі витрат на охо-
рону навколишнього природного середовища найбільшу питому 
вагу займають поточні витрати – понад 80 %, значно менше пе-
репадає на капітальні вкладання та капітальний ремонт – близь-
ко 15-18%.  

 
 
 
 
З іншого боку, в перелік платників збору входять лише 

підприємства, які займаються виробничою діяльністю в значних 
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масштабах. Але зараз утворюється багато малих підприємств і 
фірм, які при реєстрації вказують всі можливі види діяльності, а 
якою займаються саме зараз – визначити неможливо. Саме такі 
підприємства порушують всі вимоги природоохоронного зако-
нодавства, забруднюють довкілля, непідконтрольні державним 
органам і не сплачують збір за забруднення. Великі підприємст-
ва, що входять до переліку платників, є багаторічними боржни-
ками фонду. Але гасити заборгованість у вигляді надання техні-
чної допомоги, допомоги матеріалами, людськими ресурсами на 
вирішення екологічних проблем заборонено. У випадку, коли 
підприємство-боржник викупається або на його матеріальній ба-
зі утворюється нове (навіть аналогічне за видом діяльності) бор-
ги фонду "зникають". 

Одним із можливих шляхів залучення фінансових ресурсів 
для реалізації природоохоронних програм на регіональному та 
локальному рівнях є отримання кредитів через банківські уста-
нови. 

Залучення комерційних кредитів під відсоткову ставку по-
над 30 % для природоохоронних проектів є нереальним. Але іс-
нують спеціальні банківські установи, що фінансують місцеві 
громади та відповідні проекти за зниженою відсотковою став-
кою. Такою установою є Європейський банк реконструкції та 
розвитку та започаткована ним кредитна лінія мікро фінансуван-
ня. Кредитні послуги надаються представникам малого та серед-
нього бізнесу або їх асоціаціям за умов фінансування із третьої 
сторони (джерела) не менш, ніж 30 % проекту, та розміром кре-
диту від 180,0 до 4000,0 тис. доларів США. Можлива позика те-
рміном до 5 років для довгострокового фінансування засобів ви-
робництва та збільшення оборотного капіталу під заставу у 120 
% вартості позики та розміром позики 125,0 – 2500,0 тис. доларів 
США. Для невеликих проектів існують мікро кредити, обсягом 

до 20-30 тис. доларів на строк від 1 до 36 місяців під знижену 
відсоткову ставку, але у жодному випадку цей кредит має забез-
печувати реалізацію комерційно вигідного проекту, який має со-
ціальну орієнтацію. Для одержання міні- та мікро кредитів до-
статньо оформити відповідний запит від представників малого 
або середнього бізнесу за сприяння місцевої адміністрації. Звер-
татися треба до банків-партнерів ЄБРР в Україні (“АЖІО”, 
“АВАЛЬ”, “Форум”, “Надра”, “Приватбанк”). 

Інший шлях до кредитних ресурсів полягає через викорис-
тання можливостей кредитних спілок, які активно діють в Укра-
їні. Так, для створення передумов для нагромадження коштів на 
реалізацію природоохоронного проекту можливим є створення 
кредитної спілки на самостійних засадах або як філію вже існу-
ючої спілки й залучати відповідні ресурси. Створення кредитної 
спілки може бути ініційованим як місцевою владою, так і гро-
мадськими організаціями або малий бізнесом. Головне – мати 
незаперечні об’єднуючі цілі та реальне уявлення щодо вирішен-
ня поставлених природоохоронних задач. 

Одним із найменш розроблених на практичному та мето-
дичному рівні є шлях залучення внутрішнього інвестування че-
рез добровільні пожертви населення або через нагромадження 
коштів, що надходять до місцевих еко фондів. Останній спосіб 
виявився реалістичним відносно недавно, але він ще не має чіт-
кого організаційно-адміністративного механізму реалізації. Тому 
за нинішніх умов нагромадження коштів на рахунках еко фондів 
ще не є цілком безпечним для накопичувачів, бо ці фонди, як за-
значалося вище, є частиною бюджетів відповідних рівнів та ад-
мініструються Держказначейством. 

Досвід муніципальних фондів доводить можливість залучен-
ня місцевих ресурсів до розв’язання як соціально-економічних, так 
і екологічних проблем. На практиці це означає, що саме особистіс-
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ний фактор, на жаль, є вирішальним. Найбільш вдалі починання у 
Бердянську, Євпаторії, Чернівцях, Сватові спираються на особисті-
сні якості керівництва. Серед середніх міст України найефективні-
шим на сьогодні є міський фонд розвитку “Наш дім – Бердянськ”, 
але у такий спосіб розв’язувати екологічні проблеми важно. Бо, по-
перше, рівень міської влади має добровільно надати високий пріо-
ритет екологічній проблематиці, по-друге, важливою складовою 
таких фондів є ефективна реклама (PR) міського виборного керів-
ництва, а це змушує обирати для реалізації проекти щодо 
розв’язання найбільш гучних, а не найбільш болючих проблем, зо-
крема екологічних. 

На жаль, практично гіпотетичним нині є залучення фінансу-
вання галузі через систему добровільних пожертв, які поки ще не 
мають чіткої системи управління процесом як нагромадження, так і 
розподілу, і можуть "розчинитися" в бюджеті.  

Одним із видів добровільних пожертв для фінансування еко-
логічних проектів регіонального та місцевого рівнів можуть стати 
гранти міжнародних благодійних організацій, але для їх отримання 
мають бути створені відповідні засади – від кваліфікованого колек-
тиву виконавців і заявників до інституційних та організаційних 
умов для ефективної реалізації проекту. За неповними даними 
Україна за 1997-2000 роки отримала на екологічні заходи міжнаро-
дну технічну допомогу, що є еквівалентною 200,34 млн. грн. у ві-
льноконвертованій валюті. Однак ця допомога переважно не носи-
ла інвестиційного характеру. Для порівняння, у 2001 році тільки 
поточні витрати з усіх джерел надходження в Україні перевищува-
ли 2,6 млрд. грн., капітальні вкладення – 380,0 млн. грн., капіталь-
ний ремонт – 240,0 млн. грн. 

Отже наявна ситуація створення фінансових механізмів ці-
льового залучення коштів до реалізації природоохоронних проектів 
та суттєвого перегляду існуючих механізмів задля докорінного під-
вищення їх ефективності. Великий потенціал на місцевому рівні 

має ініціатива громади, що досі ще використовується замало, пере-
важно епізодично. На загальнодержавному рівні великий потенціал 
має створення важелів перерозподілу коштів від забруднювачів і 
користувачів природних ресурсів, що матиме на меті доведення 
ставок і нормативів платежів до рівня, який відповідає як реальним 
прибуткам, так і вартості компенсаційних заходів на знешкодження 
забруднення, відповідно до пріоритетів збереження довкілля та ре-
алізації принципів сталого розвитку. 

Визначальним принципом ефективного виконання всіх видів 
екологічних програм є принцип повноцінного та достатнього фі-
нансування всіх відомих на сьогодні програм захисту та відтворен-
ня довкілля. 

Грошові кошти які надходять до Державного та місцевих 
бюджетів або на рахунки спеціалізованих організацій, на наш по-
гляд, не в повній мірі забезпечують захист, відтворення та збере-
ження навколишнього природного середовища. 

Законодавцем передбачено у майбутньому прийняття низки 
законів, які б у повній мірі забезпечували використання біорізно-
маніття в Україні, зберігали, відтворювали довкілля. 

Одним із проектів є проект Закону України “Про затвер-
дження Загальнодержавної цільової екологічної програми збере-
ження, відтворення та невиснажливого використання біорізнома-
ніття України на 2009-2027 роки”. Зазначимо, що цю Програму 
розроблено на виконання розпорядження КМУ від 22.09.2004 р. № 
675р. “Про схвалення концепції Загальнодержавної програми збе-
реження біорізноманіття на 2005-2025 роки” та доопрацьовано від-
повідно до вимог постанови КМУ від 31.01.2007 р. №106 “Про за-
твердження Порядку розроблення та виконання державних цільо-
вих програм”. 

Програма спрямована на збереження, невиснажливе вико-
ристання та відтворення біорізноманіття, яке, крім його самодо-
статньої цінності, дає людству все необхідне для існування. Біо-
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різноманіття підтримує функціонування екосистем, у тому числі 
біогеохімічний круговорот та очищення природних вод, збере-
ження ґрунтів та стабільність клімату, забезпечує населення 
продуктами харчування, ліками, сировиною для промисловості 
та формує сприятливе природне довкілля. Збереження біорізно-
маніття є однією з основних Цілей розвитку людства в третьому 
тисячолітті, визначених Світовим Самітом, що відбувся в Йо-
ганнесбурзі (2002р.) Збереження біорізноманіття стало пріорите-
тним напрямком, основні принципи якого знайшли своє відо-
браження в Київській резолюції (2003р.). 

Біотичними об’єктами Програми є жива природа з її скла-
дною ієрархічною структурою. На сучасному етапі розвитку на-
уки та управління в рамках вирішення практичних проблем збе-
реження біорізноманіття необхідно розглядати ієрархічні рівні 
біорізноманіття від організмів до біосфери. Для цілей Програми 
застосовуються дві взаємозв’язані ієрархії:  

1) популярно-видовий рівень, який містить організми, суб-
популяції, популяції та види, у т.ч. різноманіття популяцій, 
форм, географічних рас та підвидів;  

2) екосистемний рівень, який містить угрупування органі-
змів, у т.ч. різноманіття життєвих форм та їх взаємовідношень, 
різноманіття екосистем, біномів та біосферу в цілому із різнома-
ніттям екосистем. 

Необхідність прийняття Програми зумовлено активізацією 
процесів втрати біорізноманіття та деградації природних середо-
вищ існування біоти, що потребує термінового запровадження 
дієвих заходів та нових принципів і підходів щодо їх збережен-
ня, невиснажливого використання та відтворення. 

Цілі і завдання Закону 
Програму розроблено з метою впровадження державної 

політики у сфері збереження та невиснажливого використання 

біорізноманіття, орієнтованої на мінімізацію антропогенного 
впливу на біорізноманіття й подолання тенденції деградації жи-
вих компонентів довкілля, створення природних умов для збе-
реження та максимального відтворення біорізноманіття та пер-
винного стану природних комплексів, невиснажливого викорис-
тання біоресурсів та стійкого підтримання екосистемних послуг 
біорізноманіття, екологізацію суспільної діяльності та форму-
вання сприятливого для існування людини природного довкілля. 

Основні завдання Програми спрямовано на збереження, 
невиснажливе використання та відтворення біорізноманіття, 
включаючи різноманіття свійських та культивованих форм жи-
вих організмів і створених людиною природно-культурних ком-
плексів, мінімізацію негативного впливу на біорізноманіття та 
організацію застосування відповідних технологій екологічно-
збалансованого використання. 

Проект Закону складається із трьох пунктів. Першим пун-
ктом затверджується Програма, другим – установлюється проце-
дура включення фінансування заходів Програми із коштів Дер-
жавного бюджету України, третім - встановлюється дата набуття 
чинності. Сама Програма складається з основного тексту та До-
датку 1 –“Паспорт Програми…”, Додатку 2 – “Завдання та захо-
ди з виконання Програми…”, (перший етап (2009-2013 р.) та До-
датку 3 –“Очікувані результати виконання Програми…”. 
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Положення Програми не суперечать чинному законодавст-
ву України, повністю відповідають пріоритетам державної еко-
логічної політики у сфері збереження та невиснажливого вико-
ристання біорізноманіття. Діяльність у рамках Програми буде 
практичним внеском у реалізацію “основних напрямків держав-
ної політики України в галузі охорони довкілля, використання 
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки”, Про-
грами діяльності КМУ “Конкурентна Україна” та визначить сис-
тему стратегічних напрямків щодо діяльності у сфері збереження 
та невиснажливого використання біорізноманіття. Крім того, 
Програма враховує вимоги міжнародних правових документів у 
цій сфері. 
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Фінансово-економічне обґрунтування 
Загальна сума фінансування заходів із збереження біоріз-

номаніття складає у 2009 році: 14,9784 млн. гривень, у 2010 році 
- 15,6732 млн. гривень, у 2011 році - 15,0458, у 2012 році - 15, 
8064 млн. гривень, у 2013 році - 15,4414 млн. гривень. Загальний 
обсяг фінансування 1-го етапу Програми становить 76,9152 млн. 
гривень. Ці кошти спрямовані на впровадження завдань Програ-
ми: збереження біорізноманіття в природних середовищах існу-
вання (in situ) та спеціальних центрах (ex situ) ; екологічно-
збалансованого використання компонентів біорізноманіття; до-
слідження та науково-експертної підтримки; екологічної освіти, 
підвищення кваліфікації спеціалістів та обізнаності громадськос-
ті; оцінки та зменшення рівнів негативних впливів на біорізно-
маніття та виконання міжнародних зобов’язань.  

Обсяги фінансування заходів на наступних етапах Програ-
ми (2-й - етап -2014-2018, 3-й етап – 2019-2023 та 4-й етап -2024-
2027) визначатимуться протягом впровадження попереднього 
етапу Програми. Заходи, що передбачено Програмою, фінансу-
ватимуться із Державного бюджету України, місцевих бюджетів, 
а також із коштів Державного фонду охорони навколишнього 
природного середовища України та його місцевих фондів. За 
підрахунками вітчизняних (О.В. Попазова, асистент кафедри 
економіки Мелітопольського державного педагогічного універ-
ситету) та закордонних економістів затрати на збереження біорі-
зноманіття повертаються майбутнім поколінням поліпшеним 
здоров’ям нації, можливістю жити в чистому довкіллі та сфор-
мованими культурно-духовними цінностями щодо збереження та 
невиснажливого використання біорізноманіття. 

 
 
 

Роль Європейської Комісії ЄС у фінансуванні 
 екологічних проектів у Європі 

Європейський Союз на протязі всього періоду свого існу-
вання (1992 р.) приділяв та приділяє особливу увагу збереженню 
довкілля як на території ЄС так і в цілому в Європі. 

Основними інститутами ЄС, які займаються проблемами 
збереження біорізноманіття в Європі є Європейський Парламент 
та Рада ЄС, які на сьогодні прийняли політичну угоду щодо за-
снування нового фінансового інструменту LIFE + .  

LIFE+ є новим фінансовим інструментом, націленим на 
фінансування проектів, що працюють у системі захисту довкіл-
ля. Інструмент об’єднає низку вже наявних ініціатив – програми 
LIFE, Forest Focus та Urban, фінансову програму Генерального 
директорату з питань довкілля та Загальний фонд розвитку та 
здійснення політики. У такий спосіб LIFE + спростить процеду-
ри фінансування екологічних програм (проектів) у Європейсь-
кому Союзі. 

Чотирма ключовими напрямами роботи інструменту бу-
дуть: 
- боротьба зі змінами клімату та підтримання біорозмаїття, за-

хист рідкісних видів флори та фауни; 
- проекти, спрямовані на охорону здоров’я та підвищення якос-

ті життя; 
- ініціативи, спрямовані на захист природних ресурсів, утиліза-

цію відходів. 
Бюджет програми LIFE + на найближчі сім років (2007-

2013) складатиме майже 1,9 мільярдів євро. Частина бюджету 
(78 %) піде на надання грантової підтримки проектам, що пра-
цюють в екологічній сфері. 22 % Європейська Комісія витратить 
для фінансування своїх власних заходів у сфері захисту довкілля 
. 
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ПЛАНИ  СЕМІНАРСЬКИХ 
(ПРАКТИЧНИХ)  ЗАНЯТЬ 

 
Заняття 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА. 
1. Конституційні основи екологічно-правової системи 

України. 
2. Правове забезпечення екологічної політики України. 
3. Забезпечення екологічної безпеки: розвиток галузевого 

підходу в екологічному законодавстві. 
4. Науково-правовий фактор екологічної безпеки. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Конституція України. 
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8. Краснова М., Позняк Е. Правове забезпечення екологічної 
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ни”, 2000, № 5, с. 49. 

Заняття 2. ПРАВО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: 
ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА Й ОБОВЯЗКИ ГРОМАДЯН 
1. Право власності на природні ресурси. 
2. Екологічні права і обов’язки громадян. 
3. Екологічне страхування. 

ЛІТЕРАТУРА 
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2002, № 6, с. 78. 
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Заняття 3. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ 
ДОВКІЛЛЯ 

1. Правовий режим використання, відтворення і охорони 
надр. 

2. Правові проблеми використання і охорони рослинного 
світу. 
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Заняття 4. ПРАВОВІ ТА НАУКОВІ ОСНОВИ УПРАВ-

ЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ 
1. Правові аспекти регіональної екологічної безпеки. 
2. Організаційно-правові питання забезпечення екологіч-

ної безпеки на виробництво. 
ЛІТЕРАТУРА 
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3. Слепченко Т. Організаційно-правові питання забезпечення 
екологічної безпеки на виробництві. ж. “Право України”, 
2002, № 5, с. 68. 

 
Заняття 5. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДО-

КОРИСТУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХО-
РОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Правові форми фінансування природоохоронної діяль-
ності в Україні. 

2. Реалізація правових форм у сфері охорони навколиш-
нього середовища. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Закон України від 16 червня 1992 р. “Про природно-

заповідний фонд України”. 
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доохоронної діяльності. ж. “Право України”, 2000, № 4, с. 87. 
5. Орлов М. Проблеми визначення і реалізації правових форм у 

сфері охорони навколишнього середовища. ж. “Право Украї-
ни”, 2002, № 6, с. 74. 
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Заняття 6. ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

1. Стан нормативної бази охорони природи. 
2. Перспективи розвитку стандартизації охорони довкілля. 
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Заняття 7. ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА 

1. Правове регулювання екологічної експертизи. 
2. Форми екологічної експертизи. 
3. Роль природних рекреаційних ресурсів. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Закон України від 9 лютого 1995 р. “Про екологічну експер-

тизу”. 
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3. Турова Ю. Критерії визначення поняття “збір за забруднення 
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Заняття 8, 9. ЕКОЛОГО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
1. Екологічне правопорушення та екологічна відповідаль-

ність. 
2. Цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність за 

порушення вимог природоохоронного законодавства. 
3. Адміністративна відповідальність за порушення вимог 

природоохоронного законодавства. 
4. Підвідомчість та впровадження справ до адміністратив-

ної відповідальності. 
5. Проблеми законодавчого забезпечення екології в аграр-
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проти довкілля. ж. “Право України”, 2003, № 3, с. 80. 
6. Хіміч О. Адміністративно-екологічне правопорушення: про-
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ров’я. Голос України. 1992 – 15 грудня. 
9. Закон України “Про охорону праці”. – 1994. – 24 ли-
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Додаток №1 
ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про охорону навколишнього природного середовища 
(витяг) 

Розділ ХV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 
 ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 
Стаття 68. Відповідальність за порушення законодав-

ства про охорону навколишнього природного середовища 
Порушення законодавства України про охорону навколиш-

нього природного середовища тягне за собою встановлену цим За-
коном та іншим законодавством України дисциплінарну, адмініст-
ративну, цивільну і кримінальну відповідальність. 

Відповідальність за порушення законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища несуть особи, винні у: 

а) порушенні прав громадян на екологічно безпечне навко-
лишнє природне середовище; 

б) порушенні норм екологічної безпеки; 
в) порушенні вимог законодавства України при проведенні 

екологічної експертизи, в тому числі поданні завідомо неправдиво-
го експертного висновку; 

г) невиконанні вимог державної екологічної експертизи; 
д) фінансуванні, будівництві і впровадженні у виробництво 

нових технологій і устаткування без позитивного висновку держа-
вної екологічної експертизи; 

е) порушенні екологічних вимог при проектуванні, розмі-
щенні, будівництві, реконструкції, введенні в дію, експлуатації та 
ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших 
об’єктів; 

є) допущенні наднормативних, аварійних і залпових викидів і 
скидів забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на на-
вколишнє природне середовище; 

ж) перевищенні лімітів та порушенні інших вимог викорис-
тання природних ресурсів; 

з) самовільному спеціальному використанні природних ре-
сурсів; 

и) порушенні строків внесення зборів за використання при-
родних ресурсів та забруднення навколишнього природного сере-
довища; 

і) невжитті заходів щодо попередження та ліквідації екологі-
чних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на навколишнє 
природне середовище; 

ї) невиконанні розпоряджень органів, які здійснюють держа-
вний контроль у галузі охорони навколишнього природного сере-
довища, та вчиненні опору їх представникам; 

й) порушенні природоохоронних вимог при зберіганні, 
транспортуванні, використанні, знешкодженні та захороненні хімі-
чних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних ра-
діоактивних речовин та відходів; (Пункт “й” статті 68 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 1288-XIV від 14.12.99) 

к) невиконанні вимог охорони територій та об’єктів природ-
но-заповідного фонду та інших територій, що підлягають особли-
вій охороні, видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги 
України; 

л) відмові від надання своєчасної, повної та достовірної ін-
формації про стан навколишнього природного середовища, а також 
про джерела забруднення, у приховуванні випадків аварійного за-
бруднення навколишнього природного середовища або фальсифі-
кації відомостей про стан екологічної обстановки чи захворювано-
сті населення; (Пункт “л” частини другої статті 68 із змінами, вне-
сеними згідно із Законом N 650/97-ВР від 19.11.97) 

м) приниженні честі і гідності працівників, які здійснюють 
контроль в галузі охорони навколишнього природного середовища, 
посяганні на їх життя і здоров’я. 
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Законодавством України може бути встановлено відповіда-
льність і за інші порушення законодавства про охорону навколиш-
нього природного середовища. 

Підприємства, установи, організації та громадяни зобов’язані 
відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення за-
конодавства про охорону навколишнього природного середовища, 
в порядку та розмірах, встановлених законодавством України. 

Застосування заходів дисциплінарної, адміністративної або 
кримінальної відповідальності не звільняє винних від компенсації 
шкоди, заподіяної забрудненням навколишнього природного сере-
довища та погіршенням якості природних ресурсів. 

Незаконно добуті в природі ресурси та виготовлена з них 
продукція підлягають безоплатному вилученню, а знаряддя право-
порушення — конфіскації. Одержані від їх реалізації доходи спря-
мовуються в республіканський Автономної Республіки Крим і міс-
цеві фонди охорони навколишнього природного середовища. 

(Частина шоста статті 68 із змінами, внесеними згідно із За-
коном N 186/98-ВР від 05.03.98) 

Посадові особи та спеціалісти, винні в порушенні вимог що-
до охорони навколишнього природного середовища та викорис-
тання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки за по-
данням державних органів охорони навколишнього природного се-
редовища згідно з рішеннями їх управлінських органів позбавля-
ються премій за основними результатами господарської діяльності 
повністю або частково. (Частина сьома статті 68 із змінами, внесе-
ними згідно із Законом N 81/96-ВР від 06.03.96) 

Порядок позбавлення премій визначається законодавством 
України. 

(Стаття 68 із змінами, внесеними згідно із Законом N 186/98-
ВР від 05.03.98) 

Стаття 69. Особливості застосування цивільної відпові-
дальності 

Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища, підлягає компен-
сації, як правило, в повному обсязі без застосування норм знижен-
ня розміру стягнення та незалежно від збору за забруднення навко-
лишнього природного середовища та погіршення якості природних 
ресурсів. 

Особи, яким завдано такої шкоди, мають право на відшкоду-
вання неодержаних прибутків за час, необхідний для відновлення 
здоров’я, якості навколишнього природного середовища, відтво-
рення природних ресурсів до стану, придатного для використання 
за цільовим призначенням. 

Особи, що володіють джерелами підвищеної екологічної не-
безпеки, зобов’язані компенсувати заподіяну шкоду громадянам та 
юридичним особам, якщо не доведуть, що шкода виникла внаслі-
док стихійних природних явищ чи навмисних дій потерпілих. 

Шкода, заподіяна довкіллю у зв’язку з виконанням угоди про 
розподіл продукції, підлягає відшкодуванню відповідно до вимог 
статті 29 Закону України “Про угоди про розподіл продукції”. 
(Статтю 69 доповнено частиною згідно із Законом N 1807-III від 
08.06.2000) 

(Стаття 69 із змінами, внесеними згідно із Законом N 186/98-
ВР від 05.03.98) 

 
Стаття 70. Адміністративна та кримінальна відповідаль-

ність за екологічні правопорушення і злочини 
Визначення складу екологічних правопорушень і злочинів, 

порядок притягнення винних до адміністративної та кримінальної 
відповідальності за їх вчинення встановлюються Кодексом України 
про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом 
України (2001-05, 2002-05). 
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Додаток №2 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про охорону атмосферного повітря 

(витяг) 
Розділ VII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 

 ЗАКОНОДАВСТВА  В  ГАЛУЗІ  ОХОРОНИ 
 АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

Стаття 33. Відповідальність за порушення законодав-
ства в галузі охорони атмосферного повітря 

Особи, винні у: 
порушенні прав громадян на безпечне для життя і здоров’я 

навколишнє природне середовище; 
перевищенні нормативів допустимих викидів забруднюю-

чих речовин стаціонарних джерел в атмосферне повітря та нор-
мативів гранично допустимого впливу фізичних та біологічних 
факторів стаціонарних джерел; 

перевищенні нормативів вмісту забруднюючих речовин у 
відпрацьованих газах пересувних джерел; 

викидах забруднюючих речовин в атмосферне повітря без 
дозволу спеціально уповноважених на те органів виконавчої 
влади відповідно до закону; 

перевищенні обсягів викидів забруднюючих речовин, 
встановлених у дозволах на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря; 

недотриманні вимог, передбачених дозволом на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря; 

провадженні незаконної діяльності, що негативно впливає 
на погоду і клімат; 

впровадженні відкриттів, винаходів, раціоналізаторських 
пропозицій, нових технічних систем, речовин і матеріалів, а та-

кож закупівлі в інших державах та експлуатації технологічного 
устаткування, транспортних засобів та інших об’єктів, які не 
відповідають вимогам, встановленим законодавством про охо-
рону атмосферного повітря; 

порушенні встановлених законодавством правил складу-
вання та утилізації промислових і побутових відходів, транспор-
тування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів, що 
спричинило забруднення атмосферного повітря; 

проектуванні і будівництві об’єктів з порушенням встано-
влених законодавством норм та вимог до охорони атмосферного 
повітря; 

невиконанні розпоряджень та приписів органів, які здійс-
нюють державний контроль у галузі охорони атмосферного по-
вітря; 

ненаданні передбаченої законодавством своєчасної, повної 
та достовірної інформації про стан атмосферного повітря, вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, джерела забру-
днення, а також приховуванні або перекрученні відомостей про 
стан атмосферного повітря, викиди забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря, екологічну обстановку, яка склалася внаслі-
док забруднення атмосферного повітря; 

недотриманні норм екологічної безпеки, державних сані-
тарних норм при проектуванні, розміщенні, будівництві та вве-
денні в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, 
споруд та інших об’єктів, удосконаленні існуючих і впрова-
дженні нових технологічних процесів та устаткування, 

- несуть відповідальність згідно з законом. 
Законами може бути встановлена відповідальність і за інші 

види правопорушень в галузі охорони атмосферного повітря. 
Спори з питань охорони атмосферного повітря вирішують-

ся у встановленому законом порядку. 



Закон України “Про  охорону атмосферного повітря” 102 

Стаття 34. Відшкодування шкоди, завданої порушен-
ням законодавства про охорону атмосферного повітря 

Шкода, завдана порушенням законодавства про охорону 
атмосферного повітря, підлягає відшкодуванню у порядку та 
розмірах, встановлених законом. 
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Додаток №3 
ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

(витяг) 
Глава 23. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 

ВОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
Стаття 110. Відповідальність за порушення водного за-

конодавства 
Порушення водного законодавства тягне за собою дисцип-

лінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну 
відповідальність згідно з законодавством України. 

Водокористувачі звільняються від відповідальності за по-
рушення водного законодавства, якщо вони виникли внаслідок 
дії непереборних сил природи чи воєнних дій. 

Відповідальність за порушення водного законодавства не-
суть особи, винні у: 

1) самовільному захопленні водних об’єктів; 
2) забрудненні та засміченні вод; 
3) порушенні режиму господарської діяльності у водоохо-

ронних зонах та на землях водного фонду; 
4) руйнуванні русел річок, струмків та водотоків або по-

рушенні природних умов поверхневого стоку під час будівницт-
ва і експлуатації автошляхів, залізниць та інших інженерних ко-
мунікацій; 

5) введенні в експлуатацію підприємств, комунальних та 
інших об’єктів без очисних споруд чи пристроїв належної поту-
жності; 

6) недотриманні умов дозволу або порушенні правил спе-
ціального водокористування; 

7) самовільному проведенні гідротехнічних робіт (будів-
ництво ставків, дамб, каналів, свердловин); 

8) порушенні правил ведення державного обліку вод або 
перекрученні чи внесенні недостовірних відомостей в документи 
державної статистичної звітності; 

9) пошкодженні водогосподарських та гідрометричних 
споруд і пристроїв, порушенні правил експлуатації та встановле-
них режимів їх роботи; 

10) незаконному створенні систем скидання зворотних вод 
у водні об’єкти, міську каналізаційну мережу або зливну каналі-
зацію та несанкціоноване скидання зворотних вод; 

11) використанні земель водного фонду не за призначен-
ням; 

12) неповідомленні (приховуванні) відомостей про аварій-
ні ситуації на водних об’єктах; 

13) відмові від надання (приховуванні) проектної докумен-
тації 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; 

14) порушенні правил охорони внутрішніх морських вод та 
територіального моря від забруднення та засмічення. 

Законодавством України може бути встановлено відпові-
дальність і за інші правопорушення щодо використання і охоро-
ни вод та відтворення водних ресурсів. 

Стаття 111. Відшкодування збитків, завданих внаслі-
док порушень водного законодавства 

Підприємства, установи, організації і громадяни України, а 
також іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадян-
ства зобов’язані відшкодувати збитки, завдані ними внаслідок 
порушень водного законодавства, в розмірах і порядку, встанов-
лених законодавством України. 
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Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушень во-
дного законодавства, не звільняє винних від збору за спеціальне 
водокористування, а також від необхідності здійснення заходів 
щодо ліквідації шкідливих наслідків. 

Притягнення винних у порушенні водного законодавства 
до відповідальності не звільняє їх від обов’язку відшкодування 
збитків, завданих ними внаслідок порушення водного законодав-
ства. 
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Додаток №4 
ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

(витяг) 
Глава 22. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 

ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
 

Стаття 98. Відповідальність за порушення лісового за-
конодавства 

Порушення лісового законодавства тягне за собою дисци-
плінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну 
відповідальність згідно з законодавством України. 

Відповідальність за порушення лісового законодавства не-
суть особи, винні у: 

незаконному вирубуванні та пошкодженні дерев і чагарни-
ків; 

знищенні або пошкодженні лісу внаслідок підпалу або не-
дбалого поводження з вогнем; 

порушенні вимог пожежної безпеки в лісах; 
знищенні або пошкодженні лісу внаслідок його забруднен-

ня хімічними та радіоактивними речовинами, виробничими і по-
бутовими відходами, стічними водами, іншими шкідливими ре-
човинами, підтопленні, осушенні та інших видах шкідливого 
впливу; 

порушенні строків лісовідновлення та інших вимог щодо 
ведення лісового господарства, встановлених законодавством у 
галузі охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 

знищенні або пошкодженні лісових культур, сіянців або 
саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також приро-
дного підросту та самосіву на землях, призначених для віднов-
лення лісу; 

порушенні правил зберігання, транспортування та застосу-
вання засобів захисту лісу, стимуляторів росту, мінеральних до-
брив та інших препаратів; 

засміченні лісів побутовими відходами і покидьками; 
розкорчовуванні земельних ділянок лісового фонду і вико-

ристанні їх для спорудження будівель, переробки деревини, 
влаштування складів тощо без належного дозволу; 

самовільній заготівлі сіна та випасанні худоби на земель-
них ділянках лісового фонду; 

порушенні правил заготівлі (збирання) лісової підстилки, 
дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід тощо; 

заготівлі лісових ресурсів засобами, що негативно вплива-
ють на стан і відтворення лісів; 

порушенні порядку використання лісосічного фонду, заго-
тівлі та вивезення деревини, заготівлі живиці і використання ін-
ших лісових ресурсів; 

невнесенні плати за спеціальне використання лісових ре-
сурсів та користування земельними ділянками лісового фонду у 
встановлені строки; 

знищенні та пошкодженні відмежувальних знаків у лісах; 
введенні в дію нових і реконструйованих підприємств, 

споруд та інших об’єктів, не забезпечених обладнанням, що за-
побігає негативному впливу на стан і відтворення лісів; 

порушенні строків повернення земельних ділянок лісового 
фонду, що перебувають у тимчасовому користуванні, або неви-
конанні обов’язків щодо приведення їх у стан, придатний для 
використання за призначенням; 

пошкодженні сіножатей, пасовищ і ріллі на земельних ді-
лянках лісового фонду; 
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знищенні або пошкодженні лісо осушувальних канав, дре-
нажних систем і доріг на земельних ділянках лісового фонду, а 
також полезахисних лісових смуг, захисних лісових насаджень 
на смугах відводу автомобільних доріг, захисних лісових наса-
джень на смугах відводу залізниць, захисних лісових насаджень 
на смугах відводу каналів. 

Законодавчими актами України може бути встановлено 
відповідальність і за інші порушення лісового законодавства. 

Стаття 99. Повернення самовільно зайнятих земельних 
ділянок лісового фонду 

Самовільно зайняті земельні ділянки лісового фонду пове-
ртаються за їх належністю без відшкодування затрат, понесених 
за час незаконного користування ними. Приведення земельних 
ділянок лісового фонду у придатний для ведення лісового госпо-
дарства стан, включаючи знесення будівель і споруд, провадить-
ся підприємствами, установами, організаціями і громадянами, 
які самовільно зайняли ці ділянки, або за їх рахунок. 

Стаття 100. Відшкодування шкоди, заподіяної лісу вна-
слідок порушення лісового законодавства 

Підприємства, установи, організації і громадяни зо-
бов’язані відшкодувати шкоду, заподіяну лісу внаслідок пору-
шення лісового законодавства, у розмірах і порядку, визначених 
законодавством України. 

Стаття 101. Вилучення незаконно добутої деревини та 
інших лісових ресурсів 

Незаконно добута деревина та інші лісові ресурси підля-
гають вилученню. У разі неможливості вилучення незаконно до-
бутої деревини та інших лісових ресурсів стягується їх вартість. 

Стаття 102. Припинення робіт, небезпечних для приро-
дного стану лісів і їх відтворення 

Місцеві Ради народних депутатів, державні органи охоро-
ни навколишнього природного середовища, лісового господарс-
тва та інші уповноважені державні органи України в межах своєї 
компетенції в порядку, визначеному законодавчими актами, 
припиняють роботи, що здійснюються підприємствами, устано-
вами, організаціями і громадянами, якщо під час їх проведення 
не виконуються встановлені технологічні, санітарні та інші спе-
ціальні вимоги щодо безпеки природного стану лісів та їх від-
творення. 
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Додаток №5 
ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про тваринний світ 

(витяг) 
Розділ VII  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 

ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ, 
ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ 

Стаття 63. Відповідальність за порушення законодав-
ства в галузі охорони, використання і відтворення тваринно-
го світу 

Порушення законодавства в галузі охорони, використання 
і відтворення тваринного світу тягне за собою адміністративну, 
цивільно-правову чи кримінальну відповідальність відповідно до 
закону. 

Відповідальність за порушення законодавства в галузі охо-
рони, використання і відтворення тваринного світу несуть особи, 
винні в: порушенні встановленого законодавством порядку на-
дання об’єктів тваринного світу в користування; 

порушенні правил використання об’єктів тваринного світу; 
незаконному вилученні об’єктів тваринного світу з приро-

дного середовища; 
перевищенні лімітів і порушенні інших встановлених за-

конодавством вимог використання об’єктів тваринного світу; 
невиконанні вимог державної екологічної експертизи; 
порушенні встановлених законодавством вимог щодо охо-

рони середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції 
тварин, самовільному випалюванні сухої рослинності або її за-
лишків; 

порушенні правил зберігання, транспортування, застосу-
вання засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінераль-
них добрив та інших речовин (препаратів); 

порушенні правил створення, поповнення, зберігання, ви-
користання та державного обліку зоологічних колекцій, торгівлі 
ними, а також установленого законодавством порядку їх переси-
лання, ввезення в Україну і вивезення за її митну територію; 

самовільному або з порушенням установленого законодав-
ством порядку переселенні, акліматизації та схрещуванні тварин, 
а також виведенні і використанні генетично змінених організмів; 

жорстокому поводженні з тваринами; 
приховуванні та перекрученні інформації про стан і чисе-

льність об’єктів тваринного світу та їх використання; 
невжитті заходів щодо запобігання загибелі тварин, погір-

шенню середовища їх існування та ліквідації негативного впливу 
на тваринний світ; 

порушенні порядку придбання, реалізації, пересилання і 
вивезення за межі України, ввезення на її територію диких тва-
рин та інших об’єктів тваринного світу; 

невиконанні встановлених законодавством вимог щодо 
охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України або 
до переліків видів тварин, що підлягають особливій охороні; 

виготовленні, зберіганні, реалізації та застосуванні заборо-
нених знарядь добування тварин; 

невиконанні законних розпоряджень посадових осіб орга-
нів, що здійснюють державний контроль та управління у галузі 
охорони, використання і відтворення тваринного світу. 

Законом може бути встановлено відповідальність і за інші 
порушення законодавства в галузі охорони, використання і від-
творення тваринного світу. 
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Підприємства, установи, організації та громадяни зо-
бов’язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними внаслідок пору-
шення законодавства в галузі охорони, використання і відтво-
рення тваринного світу, в порядку та розмірах, встановлених за-
конодавством. 

Незаконно добуті (зібрані) об’єкти тваринного світу, виго-
товлена з них продукція, знаряддя правопорушень підлягають 
безоплатному вилученню в установленому законом порядку. 

Дикі тварини та інші об’єкти тваринного світу, що ввезені 
на територію України або вивозяться за її межі з порушенням за-
конодавства, підлягають у встановленому законом порядку кон-
фіскації або безоплатному вилученню і реалізуються згідно з 
правилами, встановленими спеціально уповноваженим центра-
льним органом виконавчої влади з питань екології та природних 
ресурсів за погодженням з центральним органом виконавчої 
влади з питань ветеринарної та санітарної медицини. 

У разі вилучення незаконно добутих живих тварин повинні 
бути вжиті заходи щодо їх збереження, і за можливості — пове-
рнення у природне середовище. 
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Додаток №6 
ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про рослинний світ 

Розділ VIII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 
 ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РОСЛИННИЙ СВІТ 

Стаття 40. Відповідальність за порушення  
законодавства про рослинний світ 
Порушення законодавства про рослинний світ тягне за со-

бою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або 
кримінальну відповідальність згідно з законами України. 

Відповідальність за порушення законодавства про рослин-
ний світ несуть особи, винні у: 

самовільному спеціальному використанні природних рос-
линних ресурсів; 

порушенні правил загального використання природних ро-
слинних ресурсів; 

протиправному знищенні або пошкодженні об’єктів рос-
линного світу; 

порушенні вимог охорони умов місцезростання об’єктів 
рослинного світу; 

порушенні вимог щодо охорони, використання та відтво-
рення рослинного світу під час проектування, розміщення, буді-
вництва, реконструкції, введення в дію, експлуатації споруд та 
об’єктів, застосування технологій, які негативно впливають на 
стан об’єктів рослинного світу; 

перевищенні лімітів використання природних рослинних 
ресурсів; 

самовільному проведенні інтродукції та акліматизації ди-
корослих видів рослин; 

реалізації лікарської та технічної сировини дикорослих ро-
слин, зібраної без дозволу на спеціальне використання природ-
них рослинних ресурсів; 

закупівлі лікарської та технічної сировини дикорослих ро-
слин у юридичних або фізичних осіб, які не мають дозволу на їх 
спеціальне використання; 

порушенні правил вивезення за межі України і ввезення на 
її територію об’єктів рослинного світу; 

невнесенні збору за використання природних рослинних 
ресурсів у встановлені строки. 

Законами України може бути встановлено відповідальність 
і за інші види порушень у сфері охорони, використання та від-
творення рослинного світу. 
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Додаток №7 
ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про Червону книгу України 
 

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 1. Законодавство про Червону книгу України 
Відносини, пов’язані з веденням Червоної книги України, 

охороною, використанням та відтворенням рідкісних і таких, що 
перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рос-
линного світу, занесених до Червоної книги України, регулю-
ються законами України “Про охорону навколишнього природ-
ного середовища”, “Про тваринний світ” (2894-14), “Про рос-
линний світ” (591-14), “Про природно-заповідний фонд Украї-
ни”, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. 

Стаття 2. Завдання законодавства про Червону книгу Укра-
їни 

Завданням законодавства про Червону книгу України є ре-
гулювання суспільних відносин у сфері охорони, використання 
та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 
зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до 
Червоної книги України, з метою попередження зникнення таких 
видів із природи, забезпечення збереження їх генофонду. 

Стаття 3. Поняття Червоної книги України 
Червона книга України є офіційним державним докумен-

том, який містить перелік рідкісних і таких, що перебувають під 
загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу у ме-
жах території України, її континентального шельфу та виключ-
ної (морської) економічної зони, а також узагальнені відомості 
про сучасний стан цих видів тваринного і рослинного світу та 
заходи щодо їх збереження і відтворення. 

Червона книга України є основою для розроблення та реа-
лізації програм (планів дій), спрямованих на охорону та відтво-
рення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнен-
ня, видів тваринного і рослинного світу, занесених до неї. 

Стаття 4. Об’єкти Червоної книги України 
Об’єктами Червоної книги України є рідкісні і такі, що пе-

ребувають під загрозою зникнення, види тваринного і рослинно-
го світу, які постійно або тимчасово перебувають (зростають) у 
природних умовах у межах території України, її континенталь-
ного шельфу та виключної (морської) економічної зони. 

Стаття 5. Об’єкти Червоної книги України як природні ре-
сурси загальнодержавного значення 

Об’єкти Червоної книги України належать до природних 
ресурсів загальнодержавного значення і підлягають особливій 
охороні на всій території України, у межах її континентального 
шельфу та виключної (морської) економічної зони. 

У передбаченому законом порядку права власників 
об’єктів Червоної книги України можуть бути обмежені в інте-
ресах охорони цих об’єктів, навколишнього природного середо-
вища та захисту прав громадян. 

Стаття 6. Право державної і комунальної власності на 
об’єкти Червоної книги України 

Об’єкти Червоної книги України, які утримуються (збері-
гаються) підприємствами, установами та організаціями держав-
ної або комунальної форми власності, є об’єктами права відпові-
дно державної або комунальної власності. 
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Стаття 7. Право приватної власності на об’єкти Червоної 
книги України 

Об’єкти Червоної книги України, надані відповідно до за-
кону з дозволу спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у при-
ватну власність, розведені (отримані) у штучних умовах від за-
конно набутих у приватну власність об’єктів Червоної книги 
України, а також ввезені в Україну з-за кордону або набуті в 
Україні в осіб, які мають право приватної власності на ці 
об’єкти, є приватною власністю юридичних або фізичних осіб. 

Законність набуття у приватну власність об’єктів Червоної 
книги України повинна бути підтверджена відповідними доку-
ментами. 

Розділ II ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ 
УПРАВЛІННЯ, РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРІ 

ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ 
  РІДКІСНИХ І ТАКИХ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД 
 ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ, ВИДІВ ТВАРИННОГО 

 І РОСЛИННОГО СВІТУ, ЗАНЕСЕНИХ ДО ЧЕРВОНОЇ 
КНИГИ УКРАЇНИ 

Стаття 8. Державне управління, регулювання та контроль у 
сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, 
що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рос-
линного світу, занесених до Червоної книги України 

Державне управління, регулювання та контроль у сфері 
охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що пе-
ребувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослин-
ного світу, занесених до Червоної книги України, здійснюють 
Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважені центральні 
органи виконавчої влади з питань екології та природних ресур-
сів, з питань мисливського господарства та полювання, з питань 

рибного господарства та їх територіальні органи, Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, 
інші спеціально уповноважені на це органи виконавчої влади 
відповідно до їх повноважень. 

Органам місцевого самоврядування законами України мо-
жуть бути надані окремі повноваження органів виконавчої влади 
у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, 
що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рос-
линного світу, занесених до Червоної книги України. 

Стаття 9. Повноваження державних органів, що здійсню-
ють управління, регулювання та контроль у сфері охорони, ви-
користання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під 
загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, зане-
сених до Червоної книги України 

Повноваження державних органів, що здійснюють управ-
ління, регулювання та контроль у сфері охорони, використання 
та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 
зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до 
Червоної книги України, визначаються законами України “Про 
охорону навколишнього природного середовища”, “Про тварин-
ний світ” (2894-14), “Про рослинний світ” (591-14), “Про приро-
дно-заповідний фонд України”, цим та іншими законами. 

Розділ III ОХОРОНА ТА ВІДТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТІВ 
 ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ 

Стаття 10. Охорона та відтворення об’єктів Червоної книги 
України 

Охорона та відтворення об’єктів Червоної книги Украї-
ни — це комплекс організаційних, правових, економічних, нау-
кових, інших заходів, спрямованих на забезпечення збереження, 
охорони та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під 
загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу. 



Постанова Кабінету міністрів України 
Про затвердження Положення про Зелену книгу України 

112 

Стаття 11. Забезпечення охорони та відтворення об’єктів 
Червоної книги України 

Охорона та відтворення об’єктів Червоної книги України 
забезпечуються органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, 
які є суб’єктами використання тваринного і рослинного світу, та 
громадянами відповідно до закону. 

Охорона об’єктів Червоної книги України забезпечується 
шляхом: 

установлення особливого правового статусу рідкісних і та-
ких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і 
рослинного світу, заборони або обмеження їх використання; 

урахування вимог щодо їх охорони під час розроблення 
нормативно-правових актів; 

систематичної роботи з виявлення місць їх перебування 
(зростання), проведення постійного спостереження (моніторин-
гу) за станом їх популяцій; 

пріоритетного створення заповідників, інших територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду, а також екологічної ме-
режі на територіях, де перебувають (зростають) об’єкти Черво-
ної книги України, та на шляхах міграції рідкісних і таких, що 
перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного світу; 

створення центрів та “банків” для збереження генофонду 
зазначених об’єктів; 

розведення їх у спеціально створених умовах (зоологічних 
парках, розплідниках, ботанічних садах, дендрологічних парках 
тощо); 

урахування спеціальних вимог щодо охорони об’єктів Чер-
воної книги України під час розміщення продуктивних сил, ви-
рішення питань відведення земельних ділянок, розроблення про-
ектної та проектно-планувальної документації, проведення еко-

логічної експертизи. 
Відтворення об’єктів Червоної книги України забезпечу-

ється шляхом: 
сприяння природному відновленню популяцій рідкісних і 

таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринно-
го і рослинного світу, інтродукції та реінтродукції таких видів у 
природні умови, де вони перебували (зростали); 

утримання і розведення у штучно створених умовах. 
Охорона та відтворення об’єктів Червоної книги України 

забезпечуються також шляхом: 
здійснення необхідних наукових досліджень з метою роз-

роблення наукових засад їх охорони та відтворення; 
установлення підвищеної адміністративної, цивільної та 

кримінальної відповідальності за знищення чи пошкодження 
об’єктів Червоної книги України, заподіяння шкоди середовищу 
їх перебування (зростання); 

проведення освітньої та виховної роботи серед населення; 
здійснення інших заходів відповідно до законодавства. 
Перебування (зростання) на певній території рідкісних і 

таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринно-
го і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, є 
підставою для оголошення її об’єктом природно-заповідного 
фонду України загальнодержавного значення. 

Для забезпечення вирішення транскордонних та інших 
проблем охорони і відтворення об’єктів Червоної книги України 
здійснюється міжнародне співробітництво в цій сфері шляхом 
укладання і виконання відповідних двосторонніх та багатосто-
ронніх міжнародних договорів, організації біосферних заповід-
ників, створення на територіях, суміжних з іншими державами, 
міждержавних заповідників, національних парків, заказників та 
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інших територій і об’єктів природно-заповідного фонду, прове-
дення спільних наукових досліджень, обміну їх результатами. 

Види тваринного і рослинного світу, занесені до Червоно-
го списку Міжнародного союзу охорони природи та природних 
ресурсів і Європейського Червоного списку, які перебувають 
(зростають) у природних умовах у межах території України, її 
континентального шельфу та виключної (морської) економічної 
зони, можуть заноситися до Червоної книги України або їм може 
надаватися інший особливий статус відповідно до законодавст-
ва. 

Розділ IV ВЕДЕННЯ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ 
Стаття 12. Державний облік рідкісних і таких, що перебу-

вають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного 
світу, занесених до Червоної книги України, та відомості про 
них 

Рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, 
види тваринного і рослинного світу, занесені до Червоної книги 
України, підлягають державному обліку в порядку, що визнача-
ється спеціально уповноваженим центральним органом виконав-
чої влади з питань екології та природних ресурсів. 

Про кожний рідкісний і такий, що перебуває під загрозою 
зникнення, вид тваринного і рослинного світу, занесений до Че-
рвоної книги України, зазначаються такі відомості: назва (украї-
нською та латинською мовами), місце у системі класифікації 
тваринного і рослинного світу, категорія, наукове значення, по-
ширення та чисельність (у тому числі за межами України) і при-
чини їх зміни, місця перебування (зростання), загальна характе-
ристика, заходи з охорони, вимоги щодо режиму збереження по-
пуляцій, відомості про розмноження або розведення в спеціаль-
но створених умовах, джерела відповідної інформації тощо. Що-

до кожного виду тваринного і рослинного світу, занесеного до 
Червоної книги України, складається картосхема поширення, а 
також виготовляються його фотографії (малюнки). 

Форма подання відомостей в офіційному виданні Червоної 
книги України визначається Національною комісією з питань 
Червоної книги України. 

Відповідні відомості про зміст Червоної книги України, 
стан занесених до неї видів тваринного і рослинного світу підля-
гають широкому оприлюдненню, в тому числі через засоби ма-
сової інформації, доведенню до відома підприємств, навчальних 
закладів, наукових, виховних та інших установ і організацій. 

Не допускається оприлюднення відомостей про точне міс-
це перебування (зростання) об’єктів Червоної книги України та 
інших відомостей про них, якщо це може призвести до погір-
шення умов охорони та відтворення цих об’єктів. 

Кабінет Міністрів України забезпечує офіційне видання та 
розповсюдження Червоної книги України не рідше одного разу 
на 10 років. 

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої 
влади з питань екології та природних ресурсів забезпечує опера-
тивне доведення до відома заінтересованих державних органів, 
громадських організацій та громадян відомостей про зміни у пе-
реліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнен-
ня, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної 
книги України, вжиття відповідних заходів щодо збирання та 
узагальнення отриманої науковими та іншими установами, під-
приємствами, організаціями і громадянами інформації про по-
ширення, чисельність, стан об’єктів Червоної книги України, а 
також про факти їх знищення, пошкодження, загибелі чи захво-
рювання тощо. 



Постанова Кабінету міністрів України 
Про затвердження Положення про Зелену книгу України 

114 

Стаття 13. Категорії видів тваринного і рослинного світу, 
що заносяться до Червоної книги України 

Залежно від стану та ступеня загрози зникнення видів тва-
ринного і рослинного світу, що заносяться до Червоної книги 
України, вони поділяються на такі категорії: 

зниклі — види, про які після неодноразових пошуків, про-
ведених у типових місцевостях або в інших відомих та можли-
вих місцях поширення, відсутня будь-яка інформація про наяв-
ність їх у природі чи спеціально створених умовах; 

зниклі в природі — види, які зникли в природі, але зберег-
лися у спеціально створених умовах; 

зникаючі — види, які перебувають під загрозою зникнення 
у природних умовах і збереження яких є малоймовірним, якщо 
триватиме дія факторів, що негативно впливають на стан їх по-
пуляцій; 

вразливі — види, які у найближчому майбутньому можуть 
бути віднесені до категорії зникаючих, якщо триватиме дія фак-
торів, що негативно впливають на стан їх популяцій; 

рідкісні — види, популяції яких невеликі і на даний час не 
належать до категорії зникаючих чи вразливих, хоча їм і загро-
жує небезпека; 

неоцінені — види, про які відомо, що вони можуть нале-
жати до категорії зникаючих, вразливих чи рідкісних, але ще не 
віднесені до неї; 

недостатньо відомі — види, які не можна віднести до жод-
ної із зазначених категорій через відсутність необхідної повної і 
достовірної інформації. 

Національною комісією з питань Червоної книги України 
можуть бути внесені пропозиції про встановлення й інших кате-
горій видів тваринного і рослинного світу, що заносяться до Че-
рвоної книги України. 

Стаття 14. Визначення видів тваринного і рослинного світу 
для занесення до Червоної книги України 

Підставою для занесення видів тваринного і рослинного 
світу до Червоної книги України є наявність достовірних даних 
про чисельність популяцій та їх динаміку, поширення і зміни 
умов існування, що підтверджують необхідність вжиття особли-
вих термінових заходів для їх збереження та охорони. 

До Червоної книги України в першу чергу заносяться релі-
ктові та ендемічні види, види, що знаходяться на межі ареалу, 
види, що мають особливу наукову цінність, а також види, поши-
рення яких швидко зменшується внаслідок господарської діяль-
ності людини. 

Пропозиції про занесення до Червоної книги України видів 
тваринного або рослинного світу можуть вносити відповідні на-
уково-дослідні установи, державні і громадські організації, 
окремі фахівці, вчені. Ці пропозиції мають містити наукове об-
грунтування необхідності занесення виду тваринного чи рослин-
ного світу до Червоної книги України, відомості про його поши-
рення, заходи, необхідні для збереження та відтворення у приро-
дних чи штучно створених умовах. 

Аналіз та узагальнення пропозицій щодо занесення видів 
тваринного і рослинного світу до Червоної книги України здійс-
нюються Національною комісією з питань Червоної книги Укра-
їни. 

Рішення про занесення видів тваринного і рослинного сві-
ту до Червоної книги України приймається спеціально уповно-
важеним центральним органом виконавчої влади з питань еколо-
гії та природних ресурсів за поданням Національної комісії з пи-
тань Червоної книги України. 
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Стаття 15. Організація ведення Червоної книги України 
Ведення Червоної книги України здійснюється спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань 
екології та природних ресурсів. 

Методичне забезпечення ведення Червоної книги України 
здійснюється на основі використання відомостей, які містяться в 
кадастрах тваринного і рослинного світу, природно-заповідного 
фонду, літописах природи заповідників та національних природ-
них парків, а також в інших науково-технічних інформаційних 
матеріалах. 

Наукове забезпечення ведення Червоної книги України, 
підготовку пропозицій про занесення до Червоної книги України 
та про виключення з неї рідкісних і таких, що перебувають під 
загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, орга-
нізацію наукових досліджень, розроблення заходів щодо збере-
ження і охорони таких видів та контроль за їх виконанням, коор-
динацію відповідної діяльності державних органів та громадсь-
ких організацій здійснює Національна комісія з питань Червоної 
книги України, яка створюється Кабінетом Міністрів України. 

До складу Національної комісії з питань Червоної книги 
України включаються провідні вчені Національної академії наук 
України, інших наукових установ, фахівці спеціально уповнова-
жених центральних органів виконавчої влади з питань екології 
та природних ресурсів, з питань лісового і мисливського госпо-
дарства та полювання, з питань рибного господарства, інших 
державних органів і громадських організацій. 

Персональний склад Національної комісії з питань Черво-
ної книги України та Положення про неї затверджуються Кабі-
нетом Міністрів України за поданням спеціально уповноважено-
го центрального органу виконавчої влади з питань екології та 
природних ресурсів. 

Матеріально-технічне забезпечення діяльності Національ-
ної комісії з питань Червоної книги України здійснюється спеці-
ально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з 
питань екології та природних ресурсів. 

Стаття 16. Виключення видів тваринного і рослинного сві-
ту з Червоної книги України 

Види тваринного і рослинного світу, занесені до Червоної 
книги України, які внаслідок вжитих природоохоронних заходів 
на підставі результатів наукових досліджень визнані такими, що 
знаходяться поза загрозою зникнення, підлягають виключенню з 
Червоної книги України. Пропозиції про їх виключення з Черво-
ної книги України розглядаються в тому ж порядку, що і при за-
несенні видів тваринного і рослинного світу до Червоної книги 
України. 

Стаття 17. Фінансування ведення Червоної книги України 
та заходів щодо збереження, охорони та відтворення видів тва-
ринного і рослинного світу, занесених до неї 

Ведення Червоної книги України фінансується за рахунок 
коштів Державного бюджету України. 

Заходи щодо збереження, охорони та відтворення видів 
тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги 
України, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету 
України, місцевих бюджетів та інших коштів відповідно до стат-
ті 42 Закону України “Про охорону навколишнього природного 
середовища”. 
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Розділ V УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЧЕРВОНОЇ 
КНИГИ УКРАЇНИ 

Стаття 18. Основні вимоги щодо використання об’єктів 
Червоної книги України 

Основні вимоги щодо використання об’єктів Червоної 
книги України встановлюються цим Законом, законами України 
“Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про 
тваринний світ” (2894-14), “Про рослинний світ” (591-14), “Про 
природно-заповідний фонд України”, іншими нормативно-
правовими актами. 

Стаття 19. Умови спеціального використання об’єктів Чер-
воної книги України 

Спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів 
Червоної книги України здійснюється у виняткових випадках 
лише у наукових і селекційних цілях, у тому числі для розмно-
ження, розселення і розведення у штучно створених умовах, а 
також для відтворення популяцій за дозволом спеціально упов-
новаженого центрального органу виконавчої влади з питань еко-
логії та природних ресурсів на підставі рішень Національної ко-
місії з питань Червоної книги України, прийнятих відповідно до 
її повноважень. 

Порядок видачі та форма дозволів на спеціальне викорис-
тання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України 
визначаються спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. 

 

Розділ VI ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 
 ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ, 

 ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ РІДКІСНИХ 
 І ТАКИХ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ЗАГРОЗОЮ 

 ЗНИКНЕННЯ, ВИДІВ ТВАРИННОГО І РОСЛИННОГО 
СВІТУ, ЗАНЕСЕНИХ ДО ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ 

Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства у 
сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, 
що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рос-
линного світу, занесених до Червоної книги України 

Відповідальність за порушення законодавства у сфері охо-
рони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебу-
вають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного 
світу, занесених до Червоної книги України, несуть особи, винні 
у: 

погіршенні середовища перебування (зростання) видів 
тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної книги 
України; 

незаконному, в тому числі з порушенням вимог виданих 
дозволів, використанні об’єктів Червоної книги України або їх 
знищенні; 

порушенні умов утримання видів тваринного і рослинного 
світу, занесених до Червоної книги України, в ботанічних садах, 
дендрологічних та зоологічних парках, інших штучно створених 
умовах, що призвело до їх загибелі, каліцтва (пошкодження); 

невиконанні законних вимог посадових осіб державних ор-
ганів, що здійснюють управління, регулювання та контроль у 
сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, 
що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рос-
линного світу, занесених до Червоної книги України; 
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вчиненні інших дій, що завдали шкоди тваринам і росли-
нам, види яких занесені до Червоної книги України. 

За порушення законодавства у сфері охорони, використан-
ня та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загро-
зою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених 
до Червоної книги України, особи притягаються до відповідаль-
ності згідно з законом. 

Шкода, завдана незаконним добуванням, знищенням або 
пошкодженням видів тваринного і рослинного світу, занесених 
до Червоної книги України, погіршенням середовища їх перебу-
вання (зростання), відшкодовується відповідно до закону. 

Розмір компенсації за незаконне добування, знищення або 
пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до 
Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення се-
редовища їх перебування (зростання) та методика її розрахунку 
встановлюються Кабінетом Міністрів України. 
Розділ VII МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ У СФЕРІ 

ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ 
 РІДКІСНИХ І ТАКИХ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД 

 ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ, ВИДІВ ТВАРИННОГО 
 І РОСЛИННОГО СВІТУ, ЗАНЕСЕНИХ ДО ЧЕРВОНОЇ 

КНИГИ УКРАЇНИ 
Стаття 21. Міжнародні договори 
Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість 

якого надана Верховною Радою України, встановлені інші пра-
вила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються 
правила міжнародного договору. 

Україна бере участь у міжнародному співробітництві з пи-
тань охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що 
перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рос-
линного світу. 

Розділ VIII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з 

дня набрання чинності цим Законом: 
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України 

пропозиції щодо приведення законів у відповідність із цим Зако-
ном; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із 
цим Законом; 

відповідно до компетенції забезпечити прийняття норма-
тивно-правових актів, передбачених цим Законом; 

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та ін-
шими центральними органами виконавчої влади нормативно-
правових актів, що суперечать цьому Закону. 

3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Вер-
ховної Ради України від 29 жовтня 1992 року N 2750-XII (2750-
12) “Про Червону книгу України” (Відомості Верховної Ради 
України, 1992 р., N 52, ст. 686). 

Президент України Л.КУЧМА 
 м. Київ, 7 лютого 2002 року 
N 3055-III 
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Додаток №8 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 29 серпня 2002 р. N 1286 
 Київ 

Про затвердження Положення 
про Зелену книгу України 

 
Відповідно до статті 31 Закону України “Про рослинний 

світ” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Затвердити Положення про Зелену книгу України, що до-

дається. 
Прем’єр-міністр України А.КІНАХ  

Інд. 33 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 серпня 2002 р. N 1286 
ПОЛОЖЕННЯ 

про Зелену книгу України 
1. Зелена книга України (далі — Зелена книга) є офіційним 

державним документом, в якому зведено відомості про сучасний 
стан рідкісних, таких, що перебувають під загрозою зникнення, 
та типових природних рослинних угруповань, які підлягають 
охороні. 

2. Зелена книга є основою для розроблення охоронних за-
ходів щодо збереження, відтворення та використання занесених 
до неї природних рослинних угруповань. Охорона цих угрупо-
вань спрямовується на збереження їх ценотичної структури, по-
пуляцій рідкісних видів рослин та умов місцезростання. 

3. Визначення природних рослинних угруповань, які під-
лягають занесенню до Зеленої книги, здійснюється відповідно до 
методики, що затверджується Мінекоресурсів. 

4. Охорона природних рослинних угруповань, занесених 
до Зеленої книги (далі — рослинні угруповання), забезпечується 
шляхом: 

установлення їх особливого правового статусу, врахування 
вимог щодо охорони цих угруповань під час розроблення норма-
тивно-правових актів; 

створення на місцевостях, де існують угруповання, біо-
сферних заповідників, інших територій та об’єктів природно-
заповідного фонду, в тому числі транскордонних; 

врахування спеціальних вимог щодо їх збереження під час 
розміщення продуктивних сил, вирішення питань відведення зе-
мельних ділянок, розроблення проектної та проектно-
планувальної документації, проведення екологічної експертизи 
тощо; 

проведення постійного спостереження (моніторингу) за їх 
станом та необхідних наукових досліджень; 

запровадження особливих видів режиму збереження; 
проведення відповідної еколого-просвітницької роботи та 

інформування громадськості про їх стан; 
установлення адміністративної, цивільної та кримінальної 

відповідальності за знищення чи пошкодження угруповань та їх 
місць зростання; 

приєднання України до відповідних природоохоронних 
конвенцій, укладення міжнародних угод у цій сфері. 
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5. Відтворення рослинних угруповань здійснюється на ос-
нові науково обґрунтованих заходів шляхом: 

сприяння їх природному відновленню; 
запобігання небажаним змінам та негативному антропо-

генному впливу; 
їх формування на штучно створених об’єктах природно-

заповідного фонду. 
6. Організація охорони та відтворення рослинних угрупо-

вань забезпечується Мінекоресурсів та іншими центральними 
органами виконавчої влади, місцевими держадміністраціями, ор-
ганами місцевого самоврядування відповідно до законодавства. 

7. Зелена книга містить таку інформацію: біномінальна на-
укова назва рослинного угруповання, його синфітосозологічний 
індекс, клас, категорія, статус, поширення в Україні, фізико-
географічні умови, біотоп, фітоценотична, аутфітосозологічна та 
ботаніко-географічна значущість, ценотична структура та фло-
ристичне ядро, потенціал відновлюваності, вид режиму збере-
ження, обгрунтування необхідності здійснення охорони, біотех-
нічні і созотехнічні рекомендації, джерела інформації, картосхе-
ма поширення угруповання. 

8. Пропозиції щодо занесення до Зеленої книги чи вилу-
чення з неї рослинних угруповань можуть подаватися науково-
дослідними установами, державними та громадськими організа-
ціями, окремими вченими, фахівцями, що займаються охороною 
та використанням природних рослинних ресурсів, разом з відпо-
відним науковим обґрунтуванням із зазначенням відомостей про 
ботаніко-географічне та історичне значення, рідкісність, кіль-
кість місць зростання та їх площу, рівень стабільності екологіч-
них умов та інших показників, що свідчать про необхідність 
вжиття заходів для охорони певних угруповань. 

9. Ведення Зеленої книги покладається на Мінекоресурсів і 
фінансується за рахунок державного бюджету. 

10. Державний контроль за дотриманням вимог щодо охо-
рони, відтворення та використання рослинних угруповань здійс-
нює Мінекоресурсів. 

11. Мінекоресурсів забезпечує: 
офіційне видання Зеленої книги не рідше ніж один раз на 

10 років та розповсюдження її примірників; 
оперативне інформування заінтересованих органів держа-

вної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ і організацій та громадян про зміни, що вносяться до Зе-
леної книги. 
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Додаток №9 
 

ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
(витяг) 

 
Розділ VIII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
Глава 37 Відповідальність за порушення земельного законо-
давства 

Стаття 210. Недійсність угод щодо земельних ділянок 
Угоди, укладені із порушенням встановленого законом по-

рядку купівлі-продажу, дарування, застави, обміну земельних ді-
лянок, визнаються недійсними за рішенням суду. 

Стаття 211. Відповідальність за порушення земельного 
законодавства 

1. Громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адмініс-
тративну або кримінальну відповідальність відповідно до зако-
нодавства за такі порушення: 

а) укладення угод з порушенням земельного законодавст-
ва; 

б) самовільне зайняття земельних ділянок; 
в) псування сільськогосподарських угідь та інших земель, 

їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стіч-
ними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими 
відходами; 

г) розміщення, проектування, будівництво, введення в дію 
об’єктів, що негативно впливають на стан земель; 

ґ) невиконання вимог щодо використання земель за цільо-
вим призначенням; 

д) порушення строків повернення тимчасово займаних зе-
мель або невиконання обов’язків щодо приведення їх у стан, 
придатний для використання за призначенням; 

е) знищення межових знаків; 
є) приховування від обліку і реєстрації та перекручення 

даних про стан земель, розміри та кількість земельних ділянок; 
ж) непроведення рекультивації порушених земель; 
з) знищення або пошкодження протиерозійних і гідротех-

нічних споруд, захисних насаджень; 
и) невиконання умов знімання, збереження і нанесення ро-

дючого шару ґрунту; 
і) самовільне відхилення від проектів землеустрою; 
ї) ухилення від державної реєстрації земельних ділянок та 

подання недостовірної інформації щодо них; 
й) порушення строків розгляду заяв щодо відведення земе-

льних ділянок. 
2. Законом може бути встановлено відповідальність і за 

інші порушення земельного законодавства. 
Стаття 212. Повернення самовільно зайнятих земель-

них ділянок 
1. Самовільно зайняті земельні ділянки підлягають повер-

ненню власникам землі або землекористувачам без відшкоду-
вання затрат, понесених за час незаконного користування ними. 

2. Приведення земельних ділянок у придатний для викори-
стання стан, включаючи знесення будинків, будівель і споруд, 
здійснюється за рахунок громадян або юридичних осіб, які само-
вільно зайняли земельні ділянки. 

3. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок 
провадиться за рішенням суду. 
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Додаток №10 
ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про зону надзвичайної екологічної ситуації 
 

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 1. Визначення зони надзвичайної екологічної 

ситуації 
Зона надзвичайної екологічної ситуації — окрема місце-

вість України, на якій виникла надзвичайна екологічна ситуація. 
Надзвичайна екологічна ситуація — надзвичайна ситуація, 

при якій на окремій місцевості сталися негативні зміни в навко-
лишньому природному середовищі, що потребують застосування 
надзвичайних заходів з боку держави. 

Негативні зміни в навколишньому природному середови-
щі — це втрата, виснаження чи знищення окремих природних 
комплексів та ресурсів внаслідок надмірного забруднення на-
вколишнього природного середовища, руйнівного впливу сти-
хійних сил природи та інших факторів, що обмежують або ви-
ключають можливість життєдіяльності людини та провадження 
господарської діяльності в цих умовах. 

Стаття 2. Законодавство про зону надзвичайної еколо-
гічної ситуації 

Законодавство про зону надзвичайної екологічної ситуації 
базується на Конституції України і складається із законів Украї-
ни “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про 
аварійно-рятувальні служби”, “Про правовий режим надзвичай-
ного стану”, цього Закону та інших законів, а також прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів. 

Стаття 3. Основні завдання Закону та сфера його дії 
Основними завданнями цього Закону є: 

правове регулювання відносин, що виникають під час 
здійснення надзвичайних заходів, спрямованих на захист життя 
та здоров’я людей і нормалізацію екологічного стану на терито-
рії зони надзвичайної екологічної ситуації; 

визначення порядку встановлення правового режиму зони 
надзвичайної екологічної ситуації, його організаційного, фінан-
сового та матеріально-технічного забезпечення, у тому числі 
відповідного режиму використання, охорони та відтворення 
природних ресурсів; 

встановлення порядку залучення юридичних та фізичних 
осіб до участі у надзвичайних заходах на території зони та від-
шкодування вартості виконаних ними робіт; 

визначення порядку відшкодування шкоди, заподіяної 
юридичним та фізичним особам внаслідок виникнення надзви-
чайних екологічних ситуацій або проведення робіт з ліквідації їх 
наслідків. 

Стаття 4. Основні принципи регулювання правового 
режиму в зоні надзвичайної екологічної ситуації 

Основними принципами регулювання правового режиму в 
зоні надзвичайної екологічної ситуації є: 

пріоритет захисту життя та здоров’я людей; 
непорушність конституційних прав і свобод людини і гро-

мадянина; 
комплексність заходів, спрямованих на нормалізацію еко-

логічного стану; 
забезпечення населення достовірною інформацією про 

стан довкілля, можливу загрозу для життя та здоров’я людей і 
про виконання заходів, спрямованих на нормалізацію екологіч-
ного стану; невідворотність відповідальності осіб, винних у ви-
никненні чи ускладненні надзвичайної екологічної ситуації. 
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Розділ II ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ОГОЛОШЕННЯ 
ОКРЕМОЇ МІСЦЕВОСТІ ЗОНОЮ НАДЗВИЧАЙНОЇ 

 ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ, ЗМІНА МЕЖ ТЕРИТОРІЇ 
 ЗАЗНАЧЕНОЇ ЗОНИ 

Стаття 5. Підстави для оголошення окремої місцевості 
зоною надзвичайної екологічної ситуації 

Підставами для оголошення окремої місцевості зоною над-
звичайної екологічної ситуації є: 

значне перевищення гранично допустимих норм показни-
ків якості навколишнього природного середовища, визначених 
законодавством; 

виникнення реальної загрози життю та здоров’ю великої 
кількості людей або заподіяння значної матеріальної шкоди 
юридичним, фізичним особам чи навколишньому природному 
середовищу внаслідок надмірного забруднення навколишнього 
природного середовища, руйнівного впливу стихійних сил при-
роди чи інших факторів; 

негативні зміни, що сталися в навколишньому природному 
середовищі на значній території і які неможливо усунути без за-
стосування надзвичайних заходів з боку держави; 

негативні зміни, що сталися в навколишньому природному 
середовищі, які суттєво обмежують або виключають можливість 
проживання населення і провадження господарської діяльності 
на відповідній території; 

значне збільшення рівня захворюваності населення внаслі-
док негативних змін у навколишньому природному середовищі. 

Стаття 6. Порядок оголошення окремої місцевості зо-
ною надзвичайної екологічної ситуації 

Окрема місцевість України оголошується зоною надзви-
чайної екологічної ситуації Президентом України за пропозиці-
єю Ради національної безпеки і оборони України або за подан-

ням Кабінету Міністрів України. Указ Президента України про 
оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної 
ситуації затверджується Верховною Радою України протягом 
двох днів з дня звернення Президента України. 

Кабінет Міністрів України вносить подання про оголо-
шення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситу-
ації на підставі пропозицій центрального органу виконавчої вла-
ди, до відання якого віднесені питання екологічної безпеки, Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій, органів міс-
цевого самоврядування або за власною ініціативою. 

Оголошення окремої місцевості Автономної Республіки 
Крим зоною надзвичайної екологічної ситуації або окремих її 
місцевостей може ініціювати Верховна Рада Автономної Респу-
бліки Крим. 

В Указі Президента України про оголошення окремої міс-
цевості зоною надзвичайної екологічної ситуації зазначаються, 
зокрема: 

обставини, що стали причиною оголошення окремої місце-
вості зоною надзвичайної екологічної ситуації; 

обґрунтування необхідності оголошення окремої місцевос-
ті зоною надзвичайної екологічної ситуації; 

межі території, на якій оголошується зона надзвичайної 
екологічної ситуації; 

заходи щодо організаційного, фінансового та матеріально-
технічного забезпечення життєдіяльності населення в зоні над-
звичайної екологічної ситуації; 

основні заходи, що запроваджуються для подолання нас-
лідків надзвичайної екологічної ситуації; 

обмеження на певні види діяльності в зоні надзвичайної 
екологічної ситуації; 
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час, з якого окрема місцевість оголошується зоною над-
звичайної екологічної ситуації, і строк, на який ця територія ого-
лошується такою зоною. 

Указ Президента України про оголошення окремої місце-
вості зоною надзвичайної екологічної ситуації негайно дово-
диться до відома населення через засоби масової інформації та 
систему оповіщення цивільної оборони. 

Стаття 7. Зміна меж території, на якій оголошується 
зона надзвичайної екологічної ситуації 

Межі території, на якій оголошується зона надзвичайної 
екологічної ситуації, можуть бути змінені з дотриманням вимог, 
встановлених статтею 6 цього Закону. 
Розділ III ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗОНИ 

НАДЗВИЧАЙНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 
Стаття 8. Правовий режим зони надзвичайної екологі-

чної ситуації 
Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуа-

ції — це особливий правовий режим, який може тимчасово за-
проваджуватися в окремих місцевостях у разі виникнення над-
звичайних екологічних ситуацій і спрямовується для попере-
дження людських і матеріальних втрат, відвернення загрози 
життю і здоров’ю громадян, а також усунення негативних нас-
лідків надзвичайної екологічної ситуації. 

Запровадження відповідного правового режиму зони над-
звичайної екологічної ситуації передбачає виділення державою 
та/або органами місцевого самоврядування додаткових фінансо-
вих та інших матеріальних ресурсів, достатніх для нормалізації 
екологічного стану та відшкодування нанесених збитків, запро-
вадження спеціального режиму поставок продукції для держав-
них потреб, реалізацію комплексних та цільових програм гро-
мадських робіт. 

За наявності достатніх підстав у межах зони надзвичайної 
екологічної ситуації може бути введено правовий режим надзви-
чайного стану в порядку, встановленому Законом України “Про 
правовий режим надзвичайного стану”. 

Центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Авто-
номної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого само-
врядування, підприємства, установи і організації здійснюють по-
вноваження, надані їм Конституцією України та законами Укра-
їни, і забезпечують додержання правового режиму зони надзви-
чайної екологічної ситуації та виконання заходів, передбачених 
цим Законом та актами Президента України. 

Стаття 9. Зміна і дострокове припинення дії правового 
режиму зони надзвичайної екологічної ситуації 

Дія правового режиму зони надзвичайної екологічної ситу-
ації може бути достроково припинена Президентом України за 
пропозицією Ради національної безпеки і оборони України або 
за поданням Кабінету Міністрів України у разі усунення обста-
вин, що стали причиною оголошення окремої місцевості зоною 
надзвичайної екологічної ситуації, виконання заходів, які необ-
хідно було здійснити для нормалізації екологічного стану на те-
риторії зони надзвичайної екологічної ситуації. 

Припинення дії правового режиму зони надзвичайної еко-
логічної ситуації на території Автономної Республіки Крим або в 
окремих її місцевостях може ініціювати Верховна Рада Автоно-
мної Республіки Крим. 

Подання Кабінету Міністрів України про дострокове при-
пинення дії правового режиму зони надзвичайної екологічної си-
туації готуються з урахуванням пропозицій органів місцевого 
самоврядування та місцевих органів виконавчої влади. 
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З достроковим припиненням дії правового режиму зони 
надзвичайної екологічної ситуації така територія не вважається 
зоною надзвичайної екологічної ситуації. 

Зміна правового режиму зони надзвичайної екологічної 
ситуації проводиться з дотриманням вимог, встановлених стат-
тею 6 цього Закону. 

Стаття 10. Заходи, що можуть здійснюватися в зоні 
надзвичайної екологічної ситуації 

Запровадження правового режиму зони надзвичайної еко-
логічної ситуації передбачає обов’язкове виділення коштів з 
державного та місцевих бюджетів, резервного фонду Кабінету 
Міністрів України чи інших джерел, не заборонених законом. За 
недостатністю цих коштів Кабінет Міністрів України подає Пре-
зиденту України законопроект про зміни до Державного бюдже-
ту України, який подається до Верховної Ради України для поза-
чергового розгляду як невідкладний. В межах видатків, передба-
чених місцевими бюджетами на відповідні цілі, органи місцево-
го самоврядування виділяють фінансові та інші матеріальні ре-
сурси, а за необхідністю — додаткові кошти, з дотриманням ви-
мог, встановлених статтею 67 Закону України “Про місцеве са-
моврядування”. 

Кабінет Міністрів України або уповноважений ним 
центральний орган виконавчої влади, в межах виділених коштів, 
розміщує відповідне державне замовлення на поставки продукції 
для державних потреб, затверджує та реалізує загальнодержавні 
комплексні чи цільові програми громадських робіт. 

Органи місцевого самоврядування або уповноважені ними 
органи в межах виділених коштів розміщують відповідні замов-
лення на поставки продукції для місцевих потреб, затверджують 
та реалізують місцеві комплексні чи цільові програми громадсь-
ких робіт. 

У випадку запровадження в межах зони надзвичайної еко-
логічної ситуації правового режиму надзвичайного стану відпо-
відно до Закону України “Про правовий режим надзвичайного 
стану” можуть запроваджуватися, зокрема, такі заходи: 

встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду; 
обмеження руху транспортних засобів та проведення їх 

огляду з метою необхідної їх обробки, тимчасової затримки в ра-
зі виявлення можливого небезпечного їх впливу на життя і здо-
ров’я людей або загрози погіршення екологічної ситуації; 

посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що 
забезпечують життєдіяльність населення; 

встановлення обмежень чи заборони на проведення масо-
вих заходів, у тому числі у разі загострення епідеміологічної об-
становки, крім заходів, заборона та проведення яких встановлю-
ється судом; 

відселення людей з місць, небезпечних для їх проживання, 
з обов’язковим наданням їм жилих приміщень для постійного 
або тимчасового проживання; 

встановлення тимчасової заборони на будівництво нових і 
розширення діючих підприємств та інших об’єктів, діяльність 
яких не пов’язана з ліквідацією надзвичайної екологічної ситуа-
ції або із забезпеченням життєдіяльності населення; 

встановлення карантину та здійснення інших обов’язкових 
санітарно-протиепідемічних заходів; 

запровадження особливого порядку розподілення продук-
тів харчування і предметів першої необхідності серед населення; 

проведення мобілізації ресурсів підприємств, установ та 
організацій незалежно від форм власності, зміна режиму їх робо-
ти та профілю виробничої діяльності в межах, необхідних для 
проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт; 
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проведення необхідних робіт по наданню допомоги твари-
нам у разі їх захворювання, загрози їх загибелі; 

примусове відчуження об’єктів права приватної власності 
з обов’язковим наступним повним відшкодуванням їх вартості; 

виконання комплексу робіт щодо нормалізації екологічно-
го стану на території зони надзвичайної екологічної ситуації. 

Для виконання невідкладних аварійно-рятувальних та від-
новлювальних робіт у зоні надзвичайної екологічної ситуації 
можуть у разі необхідності залучатися в установленому законом 
порядку на добровільній основі працездатне населення, транспо-
ртні засоби громадян за умови обов’язкового забезпечення без-
пеки праці. Забороняється залучати неповнолітніх, а також вагі-
тних жінок до робіт, які можуть негативно вплинути на стан їх 
здоров’я. 

У разі виникнення потреби в терміновому виконанні в зоні 
надзвичайної екологічної ситуації великих обсягів аварійно-
рятувальних та відновлювальних робіт Президент України може 
прийняти рішення про залучення до виконання таких робіт вій-
ськових частин Збройних Сил України та інших утворених від-
повідно до закону України військових формувань. 

Стаття 11. Спостереження за станом навколишнього 
природного середовища в зоні надзвичайної екологічної си-
туації 

Для забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу 
інформації про негативні зміни в навколишньому природному 
середовищі, що сталися в зоні надзвичайної екологічної ситуації, 
відповідно до законодавства проводяться спеціальні спостере-
ження за станом навколишнього природного середовища з ме-
тою: 

визначення ступеня впливу небезпечних факторів, що 
спричинили виникнення і призвели до надзвичайної екологічної 
ситуації; 

короткострокового і довгострокового прогнозування нега-
тивних змін навколишнього природного середовища в зоні над-
звичайної екологічної ситуації, а також на прилеглих до неї те-
риторіях. 

Стаття 12. Обмеження на певні види діяльності в зоні 
надзвичайної екологічної ситуації 

Рішенням про встановлення правового режиму зони над-
звичайної екологічної ситуації, з метою здійснення заходів для 
нормалізації екологічного стану, можуть встановлюватися об-
меження на здійснення певних видів діяльності шляхом встанов-
лення тимчасової заборони на: 

будівництво та функціонування об’єктів, що становлять 
підвищену екологічну небезпеку; 

застосування в господарській та іншій діяльності особливо 
небезпечних речовин (хімічних, радіоактивних, токсичних, ви-
бухових, окислювальних, горючих, біологічних агентів тощо), 
засобів захисту рослин, сукупність властивостей яких і/або особ-
ливості їх стану можуть погіршувати екологічну ситуацію в цій 
зоні; 

функціонування санаторно-курортних закладів; 
провадження будь-якої іншої діяльності, що становить під-

вищену екологічну небезпеку для людей, рослинного, тваринно-
го світу та інших природних об’єктів. 
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Стаття 13. Забезпечення громадського порядку в зоні 
надзвичайної екологічної ситуації 

Забезпечення громадського порядку в зоні надзвичайної 
екологічної ситуації здійснюється силами та засобами підрозді-
лів Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки 
України відповідно до закону. 
Розділ IV ВИЗНАННЯ  ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
ПОТЕРПІЛИМИ ВІД НАДЗВИЧАЙНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
СИТУАЦІЇ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗАПОДІЯНОЇ ЇМ 

ШКОДИ 
Стаття 14. Визнання потерпілими від надзвичайної 

екологічної ситуації 
Потерпілими від надзвичайної екологічної ситуації відпо-

відно до закону визнаються юридичні та фізичні особи, яким за-
подіяно шкоду внаслідок виникнення цієї ситуації або проведен-
ня робіт з ліквідації її наслідків. 

Стаття 15. Відшкодування шкоди особам, які постраж-
дали від надзвичайної екологічної ситуації, та оплата праці 
громадянам, залученим до виконання заходів з ліквідації її 
наслідків у зоні надзвичайної екологічної ситуації 

Особам, які постраждали від надзвичайної екологічної си-
туації, відшкодовується заподіяна матеріальна шкода та надаєть-
ся інша необхідна допомога на умовах і в порядку, встановлених 
законом. 

Відшкодування шкоди особам, які постраждали від над-
звичайної екологічної ситуації, та громадянам, залученим до ви-
конання заходів з ліквідації її наслідків, здійснюється за рахунок 
коштів державного та місцевих бюджетів, передбачених на за-
значені цілі, резервного фонду Кабінету Міністрів України, а та-
кож інших, не заборонених законом, джерел. 

Громадянам, залученим до виконання заходів у зоні над-
звичайної екологічної ситуації, у тому числі аварійно-
рятувальних робіт, у випадках, передбачених цим Законом, гара-
нтується оплата праці відповідно до чинного законодавства. 

Розділ V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 
 ПРАВОВОГО РЕЖИМУ В ЗОНІ НАДЗВИЧАЙНОЇ 

 ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 
Стаття 16. Відповідальність за порушення правового 

режиму в зоні надзвичайної екологічної ситуації 
Юридичні і фізичні особи, винні в порушенні правового 

режиму в зоні надзвичайної екологічної ситуації, несуть відпові-
дальність відповідно до законів. 

Юридичні і фізичні особи, з вини яких юридичним та фі-
зичним особам заподіяно шкоду, пов’язану з недотриманням ви-
мог цього Закону, відшкодовують її згідно із законом. 

Стаття 17. Міжнародне співробітництво 
Україна бере участь у міжнародному співробітництві у 

сфері попередження надзвичайних екологічних ситуацій, лікві-
дації їх наслідків та надання взаємної допомоги відповідно до 
міжнародних договорів України та законодавства України. 

Умови надання Україною допомоги іноземним державам і 
одержання Україною допомоги у сфері попередження надзви-
чайних екологічних ситуацій та ліквідації їх наслідків на прико-
рдонних територіях визначаються міжнародними договорами 
України та законодавством України. 
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Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з 

дня набрання чинності цим Законом: 
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції що-

до приведення законів України у відповідність із цим Законом; 
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із 

цим Законом; 
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та ін-

шими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-
правових актів, що суперечать цьому Закону. 

Президент України Л.КУЧМА 
 м. Київ, 13 липня 2000 року 
N 1908-III 
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Додаток № 11 
ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про охорону земель 

(витяг) 
 

Розділ VIII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗА-
КОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ЗЕМЕЛЬ 
Стаття 56. Відповідальність за порушення законодав-

ства України про охорону земель 
Юридичні і фізичні особи, винні в порушенні законодавст-

ва України про охорону земель, несуть відповідальність згідно із 
законом. 

Застосування заходів дисциплінарної, цивільно-правової, 
адміністративної або кримінальної відповідальності не звільняє 
винних від відшкодування шкоди, заподіяної земельним ресур-
сам. 

Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства 
України про охорону земель, підлягає відшкодуванню в повному 
обсязі 
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Додаток №12 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про відходи 

(витяг) 
 

Розділ VIII ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕН-
НЯ З ВІДХОДАМИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НИХ 
Стаття 42. Правопорушення у сфері поводження з від-

ходами 
Особи, винні в порушенні законодавства про відходи, не-

суть дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну 
відповідальність за: 

а) порушення встановленого порядку поводження з відхо-
дами, що призвело або може призвести до забруднення навко-
лишнього природного середовища, прямого чи опосередковано-
го шкідливого впливу на здоров’я людини та економічних збит-
ків; 

б) самовільне розміщення чи видалення відходів; (Пункт 
“б” частини першої статті 42 із змінами, внесеними згідно із За-
коном N 3073-III від 07.03.2002) 

в) порушення порядку ввезення в Україну, вивезення і тра-
нзиту через її територію відходів як вторинної сировини; (Пункт 
“в” частини першої статті 42 в редакції Закону N 3073-III від 
07.03.2002) 

г) невиконання розпоряджень і приписів органів, що здійс-
нюють державний контроль та нагляд за операціями поводження 
з відходами та за місцями їх видалення; 

д) приховування, перекручення або відмову від надання 
повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і 
громадян та їх об’єднань стосовно безпеки утворення відходів та 

поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та відпо-
відні наслідки; 

е) приховування перевищення встановлених лімітів на об-
сяги утворення та розміщення відходів; 

є) змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких 
в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу 
спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі 
охорони навколишнього природного середовища; 

ж) порушення правил ведення первинного обліку та здійс-
нення контролю за операціями поводження з відходами; 

з) порушення строків подання і порядку звітності щодо 
утворення, використання, знешкодження та видалення відходів; 

и) невиконання вимог щодо поводження з відходами (під 
час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, 
знешкодження, видалення та захоронення), що призвело до нега-
тивних екологічних, санітарно-епідемічних наслідків або завдало 
матеріальної чи моральної шкоди; 

і) передачу відходів з порушенням установлених правил на 
зберігання, оброблення або видалення підприємствам чи органі-
заціям, що не мають відповідного дозволу на проведення цих 
операцій; 

ї) порушення встановлених правил і режиму експлуатації 
установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів, а та-
кож полігонів для зберігання чи захоронення промислових, по-
бутових та інших відходів (сміттєзвалищ, шламосховищ, золові-
двалів тощо); 

й) виробництво продукції з відходів чи з їх використанням 
без відповідної нормативно-технічної та технологічної докумен-
тації, погодженої в установленому порядку; 
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к) недотримання умов ввезення відходів як вторинної си-
ровини на територію України; (Пункт “к” частини першої статті 
42 в редакції Закону N 3073-III від 07.03.2002) 

л) несвоєчасне внесення платежів за розміщення відходів; 
м) порушення вимог безпечного перевезення небезпечних 

відходів. (Частину першу статті 42 доповнено пунктом “м” згід-
но із Законом N 3073-III від 07.03.2002) 

Законами України може бути встановлено відповідальність 
і за інші правопорушення законодавства про відходи. 

Стаття 43. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 
порушення законодавства про відходи 

Підприємства, установи, організації та громадяни України, 
а також іноземні юридичні і фізичні особи та особи без грома-
дянства зобов’язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними вна-
слідок порушення законодавства про відходи, в порядку і розмі-
рах, встановлених законодавством України. 

Стаття 44. Вирішення спорів у сфері поводження з від-
ходами 

Спори, що виникають у сфері поводження з відходами, ви-
рішуються судом у встановленому законодавством порядку. 

Міжнародними договорами України може бути передбаче-
ний інший порядок розгляду спорів щодо транскордонного пере-
везення відходів. 
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