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ТЕМА № 1. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
(2 години)

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

Вступ
1. Поняття екосистеми
2. Поняття та предмет екологічного права
3. Метод та принципи еколого-правового регулювання
4. Об’єкти та суб’єкти екологічного права
5. Поняття джерел екологічного права та їх види
6. Система екологічного права. Співвідношення екологічного права з іншими
галузями права в правовій системі України
7. Поняття, принципи права природокористування та класифікація права
природокористування. Зміст права природокористування
Висновки
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3. Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони
довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної
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України на 2000 - 2015 роки: Закон України від 21 вересня 2000 р. // ВВР
України. - 2000.- № 47. - Ст. 405.
МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Сформувати в свідомості здобувачів вищої освіти уявлення про етапи
розвитку природоохоронної діяльності та її правове регулювання, ознайомити з
поняття екологічного права як галузі права, його предметом та методами,
визначити систему екологічного права та співвідношення екологічного права з
іншими галузями права в правовій системі України, а також інформувати
майбутніх юристів про об’єкти, принципи та джерела екологічного права.
ВСТУП
Великомасштабна діяльність людини по відношенню до природи
призвела до стану екологічної кризи, при якому до межі загострилися
суперечності між інтересами суспільства в споживанні і використанні природи і
екологічними вимогами охорони довкілля. В розвинутих країнах вже давно
б'ють на сполох з приводу екологічної кризи, що дедалі загострюється, причому
не лише в окремій країні, але і в межах всієї планети. Серед глобальних
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проблем, як правило, називають зміну клімату, температурних характеристик в
окремих регіонах планети, загибель тропічних лісів, підвищення рівня
Світового океану, перевиробництво відходів та багато інших. Тому нині
діяльність щодо охорони довкілля набуває пріоритетного значення для всіх
держав і здійснюється, в тому числі, і за допомогою правових форм в рамках
державної екологічної політики та міжнародного співробітництва в цій галузі.
Але водночас достатньо тривалий час суспільні відносини, пов’язані з
використанням природних ресурсів, не були врегульовані правом. Виділяються
лише окремі нормативні положення, що визначають, як правило, право
власності на природні ресурси. Наприклад, «Просторова правда» передбачала
покарання у вигляді штрафу за такі правопорушення, як «викрадення» бобра
(ст.69), псування княжої борти бджолами (ст. 32) ненавмисне рубання
власницького дерева (ст. 75), умисне рубання дуба знаменного (тобто такого, де
діє борти) (ст. 73) тощо. В давнину бобри та інші види цінних порід звірів вважалися
власністю князя. У цих статтях «Руської правди» були захищені, по суті, власницькі права на
природні об'єкти (бобри, бджоли, бортні дерева) від посягання на них із сторони інших осіб.
Таким чином, за змістом даного законодавства природні об'єкти малиправовий захист держави,
тільки став чиєю-небудь власністю.
У міру розвитку феодальних відносин природоохоронне законодавство
продовжувало розвиватися в рамках права приватної власності на природні
об'єкти, зачіпаючи в основному такі ж сфери - полювання, бджільництво,
рибальство і лісокористування.
Сукупність цих факторів призвели до виникнення потреби врегулювання
охорони та використання природних ресурсів на нормативно-правовому рівні –
а саме, виникненню та функціонування окремої галузі права – екологічного
права.
І. ПОНЯТТЯ ЕКОСИСТЕМИ
Термін «екологія» (екос - місцепроживання, дім; логос - наука) був
запропонований німецьким ученим Ернстом Геккелем у 1866 році. Екологія
вивчає взаємозв'язки організмів між собою і навколишнім природним
середовищем. Зараз екологію часто визначають як науку про будову і функції
живої природи. У такому широкому визначенні вона пов’язується наукою, що
вивчає біосферу, і служить теоретичною основою раціонального використання
природних ресурсів. Слід ще сказати, що екологія - це біологія навколишнього
середовища.
Завданням екологічного права є, як відомо, збереження таких екосистем в
оптимальному стані. Для цього ми користуємося природничонауковим
визначенням екосистеми, виокремлюючи її характерні ознаки. Дані ознаки вже
дозволяють визначити поняття екосистеми виступаючої як об'єкт правового
регулювання. До ознак екосистеми відноситься:
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1) Замкнутість екосистеми. Її самостійне функціонування. Можна сказати,
що наприклад, крапля води, ліс, море є екосистемами, оскільки в кожному з цих
об'єктів функціонує власна стійка система організмів (інфузорій в краплі риб в
морі). Замкнутість екологічних систем зобов'язує всіх природокористувачів
враховувати екологічні своїх дій навіть в тому випадку, якщо немає видимих
проявів дії на природу. Так, дороги на відкритій місцевості, на перший погляд,
не впливає на навколишнє природне середовище. Але за певних умов дорога
може стати джерелом екологічного , наприклад якщо вона буде прокладена без
урахування стоку паводкових вод, які, накопичуючись, можуть зруйнувати
земляний покрив.
2) взаємозв'язок екосистем. Ця ознака обумовлює необхідність
комплексного підходу при використанні природних об'єктів, який на практиці
має назву ландшафтного. Наприклад, при відведенні земель під орані угіддя або
проведенні меліорації необхідно враховувати міграційні шляхи представників
дикої фауни, зберігати незайманими окремі чагарники, болота переліски тощо,
тобто не порушувати ландшафт, що склався в даній місцевості.
3) біопродуктивність. Дана ознака сприяє самовідтворюванню
екосистеми, виконанню тієї або іншої функції, що визначає в результаті різний
правовий статус природного об'єкту. Так, землі підвищеної родючості потрібно
відводити для потреб сільського господарства, а для інших цілей малопродуктивні. Продуктивність також враховують при встановленні за
користування природним об'єктом, при оподаткуванні, у разі відшкодування
збитку або настаннястрахового випадку.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ
Отже, завданням екологічного права є, як відомо, збереження таких
екосистем в оптимальному стані. Для цього ми користуємося
природничонауковим визначенням екосистеми, виокремлюючи її характерні
ознаки. Дані ознаки вже дозволяють визначити поняття екосистеми
виступаючої як об'єкт правового регулювання.
ІІ. ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
Загальні закономірності існування правової системи вимагають для
виникнення самостійної галузі права мінімальної сукупності таких умов:
 державний інтерес у створенні такої галузі;
 специфіка регульованих суспільних відносин, що становлять
предмет самостійного регулювання;
 потреба в особливому методі правового регулювання;
 наявність або потреба в особливих джерелах права.
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Екологічне право як галузь права є системою правових норм,
регулюючих екологічні суспільні відносини своїм специфічним методом в цілях
досягнення гармонійних відносин між суспільством і природою, при яких
якнайповніше задоволення суспільнихпотреб в природній сировині
супроводжується поліпшенням природних умов. Екологічне право реалізується
через земельне, водне, лісове, гірське та і інші галузі, що становлять єдину
правову сім'ю, а значить, і повинні бути підгалузями екологічного права.
У юридичних науках предметом вважаються суспільні відносини, що
складаються з приводу якого-небудь об'єкту і знаходяться у сфері дії правових
норм.
Отже, визначимо особливості екологічних відносин як предмета
екологічного права:
1)
історичний характер - оскільки породжені особливостями
конкретного історичного періоду;
2)
виробничий характер, оскільки тільки в рамкахвиробничих відносин
існує відношення людей до природи. А тому екологічні відносини присутні у
всіх чотирьох фазах економічного процесу відтворення: виробництві, розподілі
продукції, її споживанніспеціальних суб’єктний склад – на відміну від
звичайного функціонуючого складу (громадяни, організації, держава) у всіх
екологічних відносинах завжди присутня держава, що діє від імені народу і в
його інтересах.
4)
спеціальні цілі екологічних відносин а) збереження природних
об'єктів в ході їх використання; б) поліпшення природних об'єктів в ході їх
використання, активізації корисних природних функцій і нейтралізації
шкідливих; у) відновлення порушених природних об'єктів, вживання таких
заходів, які б забезпечували заповнення природними об'єктами їх корисних
властивостей, втрачених в ході експлуатації або іншої дії на них.; г) одночасно
із збереженням, поліпшення і відновленням природних об'єктів їх ефективне
використання (безпосередньо експлуатованих природних об'єктів і ефективне
використання самої продукції, корисних властивостей природних об'єктів);
5)
сталість законів природи, що обумовлює відносну стабільність
екологічних відносин, порівняно з майновими;
6)
імперативність державно-правового регулювання.
Різновиди еколого-правових відносин:
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Суспільні відносини у сфері
взаємозв’язку суспільства та природи
відносини, що
виникають у
зв’язку з
внесенням до
природного
об’єкту чужорідної
речовини

відносини, що
пов’язані з
отриманням
речовини та
енергії з
природного
середовища

Відносини, пов’язані
з використанням
корисних якостей
природного об’єкту

радикальні зміни
об’єкту

часткові зміни
об’єкту

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ
Таким чином, предметом екологічного права є історично обумовлені
виробничі суспільні відносини, які виникають між громадянами і організаціями
при обов'язковій участі держави з приводу приналежності, поліпшення,
відновлення і ефективного використання природних об'єктів для
збереженнянавколишнього природного середовища на користь сьогодення і
майбутніх поколінь.
ІІІ. МЕТОД ТА ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ
Специфіка методу обумовлена специфікою предмету екологічного права,
тому комплекс екологічних суспільнихвідносин, що становлять предмет
екологічного права виражений в комбінації методів його правового
регулювання. Не зважаючи на свою залежність від предмету, він володіє
певною самостійністю, оскільки якщо не буде виявлена специфіка методу, то,
отже, будуть відсутні підстави виділення сукупності правових норм, в
самостійну галузь права.
Для екологічного права характерним є змішаний метод правового
регулювання, який поєднує в собі ознаки імперативного та диспозитивного
методів впливу.
Імперативний підхід у визначенні правомочності суб'єктів виражається у
встановленні обов'язкових і заборон. Встановлення обов'язкових складає значну
питому вагу в екологічному праві, оскільки інтереси природокористувачів не
завжди співпадають
з екологічними інтересами держави. Тому
природокористувачам встановлюються чіткі обов'язки з цільового використання
природних об'єктів.
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Встановлення
заборон
застосовується
в
тих
елементах
природокористування, де відбувається
Зіткнення особистихі суспільних інтересів і без правового втручання
проблему не можна . Звичайно заборони забезпечені до виконання наявністю
відповідальності за їх порушення.
Диспозитивний підхід у встановленні правомочності суб'єктів
виражається в трьох основних формах: рекомендацій, санкціонування
ухвалених природокористувачем рішень і дозволів.
Принципи екологічного правового регулювання суспільних відносин
Загальноправові принципи:
1. народовладдя - вся влада в країні належить народу.
2. демократизм – в питаннях управління екологокористування
органами влади і управління країни беруть участь суспільні
організації, трудові колективи і громадяни.
3. інтернаціоналізм.
4. гуманізм (врахування інтересів майбутніх поколінь).
5. законність.
6. суб'єктів екологічних правовідносин, недопустиме адміністративне
свавілля в еколокористуванні.
7. поєднання переконання і .
8. стимулювання екологокористувачів в належному виконанні своїх
обов'язків –створення таких правових заходів, які спонукають у
еколого користувачів інтерес до добровільного виконання
екологічного законодавства.
9. принцип
неприпустимості
відповідальності
за
екологічні
порушення, що відбулися не з вини суб'єктів екологічних
правовідносин. Неприпустимо застосовувати покарання до
працівників лісгоспу за пожежу, що виникла в лісі унаслідок удару
блискавки.
Загальні галузеві принципи:
1.
Принцип власності як невід'ємного надбання. Земля, її надра, води,
рослинний і тваринний світ в їх природному стані є невід'ємним надбанням
народів тих, що проживають на даній території і надаються для використання
громадянам, підприємствам, установам і організаціям. Наприклад, відповідно до
Земельного кодексу України державною власністю на землі є приватна,
колгоспно-кооперативна тощо;
2.
Принцип загальнодержавного управління еколого користуванням;
3.
Принцип
цільового використання природних об'єктів – цілі
екологокористування точно зумовлені державою - власником природних
об'єктів залежно від природних особливостей і суспільного значення об'єкту.
4.
Принцип раціонального і ефективного використання природних об'єктів –
економічна сторона еколого користування: з мінімальними витратами
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найбільший ефект від господарської експлуатації природних об'єктів, не
завдаючи при цьому економічної і екологічної шкоди йому.
5.
Принцип пріоритету охоронних заходів у використанні природних
об'єктів – природні об'єкти піддані можливим негативним наслідкам від їх
господарської експлуатації (ерозійні процеси тощо).
6.
Принцип комплексного підходу в еколого користуванні – при
використанні природного об'єкту необхідно враховувати всі його екозвязки з
іншими природними об'єктами і навколишнім природним середовищем в
цілому.
7.
Принцип стійкості екологокористування – кожен екологокористувач
повинен бути упевнений в стабільності свого положення і міг би проводити всі
необхідні роботи при експлуатації їм природного об'єкту.
8.
Принцип платності екологокористування – земельний податок, орендна
плат;
9.
Обов’язковість екологічного експертизи
Спеціальні галузеві принципи:
1.
Пріоритет земель сільськогосподарського призначення;
2.
Пріоритет вод питного і побутового ;
3.
Пріоритет використання надр для розробки корисних копалини;
4.
Пріоритет умов існування тварин в стані природної свободи;
5.
Пріоритет лісів захисного значення.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ
Для екологічного права характерним є змішаний метод правового
регулювання, який поєднує в собі ознаки імперативного та диспозитивного
методів впливу.
Отже, імперативний підхід у визначенні правомочності суб'єктів
виражається у встановленні обов'язкових і заборон. Встановлення обов'язкових
складає значну питому вагу в
екологічному праві, оскільки інтереси
природокористувачів не завжди співпадають з екологічними інтересами
держави. Тому природокористувачам встановлюються чіткі обов'язки з
цільового використання природних об'єктів.
IV. ОБ’ЄКТИ ТА СУБ’ЄКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
Об’єкти екологічного права – це природні явища, з приводу яких
можливе виникнення суспільних відносин з їх правовим регулюванням.
Об’єкти екологічного права поділяються на:
1) диференційні:
земля – поверхня суші з ґрунтами, корисними копалинами та іншими
природними елементами, що органічно поєднані та функціонують разом з нею
(ст..1 Закону України від 19.06.2003р. «Про охорону земель»);
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надра – частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном
водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та
освоєння (ст. 1 Кодексу України про надра);
води – всі води (поверхневі, підземні, морські), що входять до складу
природних ланок кругообігу води (ст. 3 Водного кодексу);
рослинний світ – сукупність усіх видів рослин, а також грибів та
утворених ними угруповань на певній території (ст. 3 Закону України «Про
рослинний світ»);
ліс – сукупність земель, рослинності, в якій домінують дерева та
чагарники, тварини, мікроорганізмів та інших природних компонентів, що у
своєму розвитку біологічно взаємопов’язані, впливають один на одного і на
навколишнє середовище (ст. 3 Лісового кодексу);
атмосферне повітря – природна суміш газів, що знаходиться за межами
жилих, виробничих та інших приміщень (Закон України «Про охорону
атмосферного повітря») (слід відрізняти від повітряного простору як території
України);
тваринний світ – сукупність диких тварин, які перебувають у стані
природної волі, утримуються у напіввільних умовах чи в неволі; частини диких
тварин; продукти їх життєдіяльності, а також нори та інше житло і споруди
тварин, місця постійних чи тимчасових скупчень тварин, та шляхи міграції
(Закон України «Про тваринний світ»);
2)
комплексні:
- природно-заповідний фонд – ділянки суші і водного простору, природні
комплекси та об’єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову,
естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження
природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного
світу, підтримання загального екологічного балансу (Закон України від
16.06.1992 року «Про ПЗФ України»);
континентальний шельф – поверхня та надра морського дна до глибини
200 метрів у районах, які прилягають до узбережжя або до островів держави,
але які перебувають за межами зони територіального моря або за цією межею до
місця, де глибина покривних вод дає змогу вести розробку природних багатств
у цих районах (Конвенція ООН з морського права 1982 р., Конвенція про
континентальний шельф 1964 р., Протокол про боротьбу з незаконними актами,
спрямованими проти безпеки стаціонарних платформ, розташованих на
континентальному шельфі 1988 р.; Водний кодекс України, Кодекс України про
надра, тощо);
виключна (морська) економічна зона України – це морські райони, які
зовнішньо прилягають до територіального моря України, включаючи райони
навколо приналежних островів, що їй належать. Ширина такої зони – до 200
морських миль (ст.2 ЗУ «Про виключну (морську) економічну зону України»
від 16.05.1995 р.);
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інтеграційні:
навколишнє природне середовище, життя та здоров’я громадян.
Суб’єкти – народ України, держава, фізичні та юридичні особи.
Поділяється на Загальну та Особливу частину
У Загальній частині вивчається:
- загальна характеристика екологічних відносин та екологічного права;
- джерела екологічного законодавства;
- право власності на природні об’єкти;
- управління в галузі охорони НПС;
- загальні положення природокористування;
- правове забезпечення екологічної безпеки;
- юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства.
У Особливій: галузева спрямованість, залежно від об’єкту правового
регулювання.
3)
-

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ
Згідно з екологічним законодавством України до природних об'єктів
належать земля, надра, рослинний світ, ліси, води, тваринний світ, атмосферне
повітря, природно-заповідні об'єкти та ін. Право безпосередньо не впливає на
природні об'єкти, його вплив виявляється через поведінку суб'єктів екологічних
відносин. Екологічне право виступає регулятором відносин, тому що суб'єктами
цих відносин є індивіди, колективи людей, органи управління, держава. В праві
визначається міра можливої і належної поведінки суб'єктів екологічних
відносин, що забезпечує оптимальне використання природних ресурсів, їх
відтворення і охорону навколишнього природного середовища (екологічної
системи).
V. ПОНЯТТЯ ДЖЕРЕЛ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА ТА ЇХ ВИДИ
Джерелами екологічного права України є прийняті уповноваженими
державними органами чи органами місцевого самоврядування нормативноправові акти та ратифіковані міжнародно-правові договори, що регулюють
екологічні відносини.
Зокрема за юридичною силою в системі нормативно-правових актів
України виділяють такі:
1) Конституцію України як основний закон держави. Ключове значення
для регулювання екологічних відносин мають безпосередньо статті 13, 14, 16,
50, 66 Конституції України та ряд інших статей загального характеру, що
забезпечують основоположне регулювання суспільних відносин, у тому числі
екологічного характеру.
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2) Закони України. Особливістю законів як джерела екологічного права є
високий ступінь кодифікації. Основну масу в системі екологічних законів
становлять поресурсові кодекси - Земельний кодекс України, Лісовий кодекс
України, Водний кодекс України, Кодекс України про надра, а також
поресурсові закони - Закон України «Про охорону атмосферного повітря»,
Закон України «Про тваринний світ», Закон України «Про рослинний світ»,
Закон України «Про природно-заповідний фонд України». Ці законодавчі акти є
основою відповідних підгалузей та інститутів екологічного права.
Слід зауважити, що Закон України «Про охорону навколишнього
природного середовища» є основним галузевим актом екологічного
законодавства. Він містить головні принципові положення в галузі
використання і охорони природних об'єктів та навколишнього природного
середовища в цілому. Хоча він за структурою не є кодексом, але його можна
віднести до комплексних, узагальнюючих нормативно-правових актів.
У системі законів як джерел екологічного права можна також виділити
закони загального, інтегрованого характеру. Це, зокрема, Закон України «Про
екологічну експертизу», Закон України «Про зону надзвичайної екологічної
ситуації» та ін. Друга група - названі вже поресурсові (спеціалізовані) закони і
кодекси.
3) Підзаконні нормативно-правові акти, а саме:
А) постанови Верховної Ради України (наприклад, постанова Верховної
Ради України «Про Основні напрями державної політики України у галузі
охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки»);
Б) постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України (наприклад,
постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про
державну систему моніторингу довкілля»);
В) укази і розпорядження Президента України (наприклад, Указ
Президента України «Про Положення про Міністерство охорони
навколишнього природного середовища України»);
Г) інструкції, накази міністерств, державних комітетів та інших органів
центральної виконавчої влади. Це, в першу чергу, акти Мінприроди України,
яке є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та
гідрометеорологічної діяльності (наприклад, наказ Мінприроди України «Про
затвердження Інструкції про зміст та складання документації державного
кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України»), а також
акти центральних органів виконавчої влади , що реалізують державну політику
у сферах: охорони навколишнього природного середовища, водного
господарства, геологічного вивчення та раціонального використання надр,
охорони і раціонального використання вод та відтворення одних ресурсів,
Державний комітет земельних ресурсів та ін.;
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Д) рішення і розпорядження органів місцевого самоврядування і місцевих
органів виконавчої влади.
Особливе місце серед джерел екологічного права займають міжнародноправові акти, зокрема, міжнародні угоди за участю України. Серед них,
наприклад, Конвенція ООН «Про охорону біологічного різноманіття», прийнята
у 1992 р. в Ріо-де-Жанейро і ратифікована Україною 29.11.1994 p., Конвенція
про водно-болотні угіддя, що підписана у 1971 р. в Рамсарі (Іран) і ратифікована
29.10.1996 р.
Значну роль в правовому регулювання екологічних відносин має діяльність
судів. Їх акти, хоча і не є офіційно джерелами права, однак узагальнення та
роз'яснення Верховного суду України та Вищого господарського суду України
забезпечують єдине, уніфіковане розуміння правових норм, сприяють
правильному застосування їх на практиці.
ВИСНОВКИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, джерелами екологічного права України є прийняті
уповноваженими державними органами чи органами місцевого самоврядування
нормативно-правові акти та ратифіковані міжнародно-правові договори, що
регулюють екологічні відносини. Зокрема за юридичною силою в системі
нормативно-правових актів України виділяють такі: Конституція України,
закони України, підзаконні акти, міжнародні договори. Значну роль в
правовому регулювання екологічних відносин має діяльність судів.
VІ. СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА. СПІВВІДНОШЕННЯ
ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА З ІНШИМИ ГАЛУЗЯМИ ПРАВА В ПРАВОВІЙ
СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Система екологічного права - це відповідним чином структурно об'єднані
елементи, що утворюють відповідну галузь права.
З розвитком екологічних відносин, законодавства в цій галузі система може
видозмінюватись, наповнюватися новими змістовими елементами.
Елементами екологічного права як галузі права виступають підгалузі,
інститути, підінститути та норми права, які в свою чергу об'єднані в Загальну,
Особливу та Спеціальну частини.
Загальна частина екологічного права охоплює інститути, що містять
найбільш важливі положення, які мають спільний характер для цієї галузі.
У Загальну частину входять такі інститути: право власності на природні
ресурси; право природокористування; екологічні права та обов'язки громадян;
правові механізми управління в галузі охорони довкілля; екологічна експертиза;

15

економічний механізм у галузі охорони навколишнього природного
середовища; правове забезпечення екологічної безпеки; юридична
відповідальність в галузі охорони довкілля.
Особлива частина містить норми, які регулюють окремі види екологічних
відносин з урахуванням специфіки окремих природних об'єктів.
В Особливу частину входять такі підгалузі та інститути: земельне право;
надрове право; водне право; лісове право; фауністичне право; правова охорона
атмосферного повітря; правовий режим екологічної мережі України, що
охоплює правову охорону природно-заповідного фонду, а також правовий
режим лікувальних, оздоровчих, рекреаційних зон та інших її складових;
правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій.
Спеціальна частина екологічного права охоплює норми, що регулюють
міжнародне співробітництво в галузі охорони довкілля.
У системі права України екологічне право існує не відособлено, а взаємодіє
з іншими галузями права.
Екологічне і конституційне право. Конституційні норми закладають
основи правової охорони довкілля. Конституційному праву належить провідна
роль у системі галузей права, стосовно екологічного права теж.
Екологічне й адміністративне право. Зв'язок екологічного й
адміністративного права проявляється, в першу чергу, в застосуванні однакових
методів регулювання - імперативних. Адміністративно-правові акти, як
правило, виступають підставою виникнення, припинення чи зміни екологоправових відносин. Адміністративне право регулює порядок діяльності і
компетенцію державних органів управління, в тому числі у сфері охорони
довкілля. Разом з тим екологічне право на відміну від адміністративного права
визначає зміст діяльності органів управління в сфері охорони природи, зміст
функцій управління, зокрема такі особливі функції, як ведення кадастрів,
моніторинг тощо.
Екологічне і цивільне право. Цивільне право визначає та регулює відносини
власності, майнові права учасників відносин, виконує компенсаційну функцію у
випадках відшкодування шкоди. Разом з тим відповідні відносини в
екологічному праві мають свою специфіку, зокрема відносини власності,
відшкодування шкоди тощо. В екологічному праві на відміну від цивільного
переважає пріоритет публічних інтересів у сфері охорони навколишнього
середовища.
Екологічне і земельне право. Ці галузі найбільш тісно пов'язані між собою,
оскільки земля є одним з основних природних об'єктів. Разом з тим предметом
земельного права є в першу чергу відносини щодо використання землі.
Землеохоронні відносини, а також інші тісно пов'язані охоронні відносини щодо
надр, лісів, вод є предметом екологічного права.
ВИСНОВКИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ:
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Таким чином, елементами екологічного права як галузі права виступають
підгалузі, інститути, підінститути та норми права, які в свою чергу об'єднані в
Загальну, Особливу та Спеціальну частини.
У системі права України екологічне право існує не відособлено, а
взаємодіє з іншими галузями права: конституційним правом, адміністративним,
цивільним та земельним правом.
VІІ. ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ПРАВА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. ЗМІСТ
ПРАВА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Право природокористування розрізняють в різних значеннях:
— як об'єктивне право - тобто правовий інститут - сукупність правових
норм, що регулюють відносини з приводу експлуатації, використання корисних
властивостей природних об'єктів, порядку, умов надання, експлуатації та
припинення використання природних об'єктів.
Він охоплює норми, що регулюють використання окремих,
диференційованих природних об'єктів, правове регулювання яких теж
встановлене окремими самостійними законодавчими актами і за своїм змістом
має комплексний характер;
— як суб'єктивне право - можливість, що належить конкретному
природокористувачу і спрямована на задоволення різноманітних інтересів і
використання різних властивостей довкілля - економічних, екологічних,
оздоровчих, естетичних тощо;
— як правовідносини - врегульовані нормами права суспільні відносини
щодо використання корисних властивостей природних об'єктів, змістом яких є
відповідні права та обов'язки природокористувачів.
Принципи права природокористування - правові ідеї, закладені в основу
правового регулювання відносин по використанню, відновленню й охороні
природних ресурсів.
1. Принцип похідного характеру права природокористування від права
власності, який означає, що право природокористування може виникнути лише
за згоди власника природного об'єкта. При цьому власник має право встановити
обсяг і межі здійснення права природокористування, а у випадках порушення
екологічного
законодавства,
умов
договору
припинити
право
природокористування.
2. Принцип цільового використання природних об'єктів. Природний об'єкт
надається в користування і повинен використовуватись лише у визначених
цілях, що відображаються в рішеннях про надання їх у користування.
Використання природного об'єкта не у відповідності з цільовим призначенням
розглядається як правопорушення і є підставою для прийняття рішення про
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припинення права природокористування. Цей принцип є єдиним, він однаково
відображений у земельному, водному, лісовому, надровому законодавстві.
3. Принцип комплексного природокористування означає реалізацію
одночасного використання декількох видів природних об'єктів і їх ресурсів, які
взаємопов'язані і розміщені на визначеній території. Одночасно цей принцип
має свій галузевий зміст, зокрема у водному законодавстві комплексність
використання вод полягає у збалансованому і оптимальному використанні
водного об'єкта для різноманітних потреб населення, промисловості,
транспорту, у лісовому - у вимозі заготівлі живиці перед заготівлею деревини.
4. Принцип раціонального і ефективного природокористування означає
економне, екологічно обґрунтоване природокористування при оптимальному
поєднанні економічних та екологічних інтересів суспільства.
5. Принцип безоплатності загального та платності спеціального
природокористування є відносно новим у законодавстві України, бо протягом
радянського періоду як загальне, так і спеціальне природокористування було
безоплатним. Безоплатність використання природних об'єктів не сприяла їх
раціональному використанню. Тому сучасним законодавством реалізується
перехід до безоплатності загального природокористування, тобто людина може
використовувати природні ресурси безоплатно для реалізації природних прав та
забезпечення своїх життєво необхідних потреб, і принципу платності
природокористування для виробничо-господарських потреб.
6. Принцип стабільності і стійкості права природокористування
забезпечується пріоритетом надання природних об'єктів у безстрокове
користування, хоча і є можливість надання об'єктів у короткострокове
користування. Безстрокове чи довгострокове природокористування гарантує
природокористувачу стабільне задоволення його матеріальних інтересів та
сприяє економному господарському використанню природного об'єкта.
Види права природокористування - поділ права користування на окремі
групи згідно з класифікаційними показниками (критеріями поділу).
За видами природних об'єктів, які використовуються, можна виділяти:
— право землекористування;
— право лісокористування;
— право водокористування;
— право користування надрами;
— право користування тваринним світом;
— право користування рослинним світом;
— право користування територіями і об'єктами природно-заповідного
фонду.
За строками здійснення природокористування розрізняють:
— постійне (коли термін користування не визначений);
— тимчасове, яке, в свою чергу, поділяється на:
а) довгострокове (в залежності від виду об'єкта законодавство передбачає
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різні максимальні строки довгострокового користування - до 25 років для
водокористування, лісокористування, до 50 років для користування надрами);
б) короткострокове (до 3 років для водокористування, лісокористування, до
5 років для користування надрами).
За підставами виникнення:
- первинне (похідне від права власності);
- вторинне (похідне від первинного користування).
За режимом користування:
а) спільне (користування визначеною частиною природного об'єкта
одночасно кількома суб'єктами - забір води з річки);
б) відособлене (користування об'єктом, з боку одного, чітко визначеного
користувача, - користування виділеною і відведеною в натурі земельною
ділянкою).
Основною є класифікація права природокористування на:
— загальне природокористування;
— спеціальне природокористування.
Загальне природокористування - це використання людиною природи з
метою задоволення своїх життєво необхідних потреб (купання в річці, збирання
в лісі грибів, ягід для власного споживання).
Спеціальне
природокористування
виробничо-господарське
використання природних об'єктів (видобування корисних копалин, рубка лісу).
Ознаками (особливостями) загального природокористування є:
- метою природокористування виступає необхідність задоволення
життєво необхідних, природних потреб людини;
- суб'єктами його здійснення виступають фізичні особи, громадяни;
- природні об'єкти не закріплюються за конкретними особами;
- для його здійснення не потрібно одержання спеціального дозволу від
компетентних державних органів;
- безоплатний характер.
Ознаками (особливостями) спеціального природокористування є:
- метою природокористування є здійснення виробничо-господарської чи
іншої спеціальної діяльності;
- суб'єкти природокористування - підприємства, організації, громадяни,
наділені спеціальною екологічною правосуб'єктністю;
- закріплення відособленої частини об'єкта за окремою особою на праві
користування чи оренди;
- необхідність отримання спеціального дозволу для використання
природного об'єкта;
- оплатний характер.
Змістом відносин природокористування є взаємні права та обов'язки
природокористувачів. У системі прав та обов'язків природокористувачів можна
виділяти загальні та спеціальні права та обов'язки.
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Загальні права та обов'язки - це такі, що властиві всім суб'єктам
природокористування незалежно від видів об'єктів.
Спеціальні права та обов'язки визначаються в залежності від природного
об'єкта і належать користувачам тільки конкретного природного об'єкта (землі,
надр, вод тощо).
Загальними правами природокористувачів є наступні:
У галузі ефективного використання природних ресурсів:
• використовувати природні ресурси відповідно до їх цільового
призначення;
• використовувати корисні властивості природних ресурсів;
• передавати природні ресурси у відповідному порядку у вторинне
користування;
• здійснювати в установленому порядку загальне і спеціальне
природокористування.
У галузі відтворення і комплексної охорони природних ресурсів:
• отримувати компенсацію за поліпшення якості природних ресурсів у разі
їх вилучення;
• користуватися пільгами при оподаткуванні у разі виконання заходів щодо
відтворення й охорони природних ресурсів;
• отримувати пільгове оподаткування на виконання заходів щодо
відтворення і охорони природних ресурсів.
У галузі реалізації майнових і немайнових прав:
• отримувати доходи від використання природних ресурсів;
• реалізовувати на свій розсуд продукцію, отриману від використання
природних ресурсів;
• оскаржувати в установленому порядку рішення державних органів і
посадових осіб, що порушують права природокористування;
• вимагати через судові органи компенсації шкоди, заподіяної природним
ресурсам, що знаходяться у їх користуванні.
Одними із основних обов'язків природокористувача власника є:
У галузі ефективного використання природних ресурсів:
• забезпечувати використання природних ресурсів відповідно до їх
цільового призначення;
• раціонально й економно використовувати природні ресурси;
• впроваджувати новітні технології у процесі використання природних
ресурсів;
• додержуватися строків природокористування;
• не допускати безгосподарського використання природних ресурсів;
• своєчасно вносити плату за використання природних ресурсів.
У галузі відтворення і комплексної охорони природних ресурсів:
•
здійснювати
комплекс
заходів
щодо
відновлення
якості природних ресурсів;
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• здійснювати заходи щодо попередження, псування, забруднення і
виснаження природних ресурсів;
• суворо дотримуватись вимог екологічної безпеки у процесі використання
природних ресурсів;
• забезпечувати виконання системи заходів щодо охорони природних
ресурсів.
У галузі реалізації майнових і немайнових прав:
• не порушувати права інших власників і користувачів природних ресурсів;
• підтримувати в належному стані засоби, за допомогою яких здійснюється
використання природних ресурсів;
• своєчасно компенсувати шкоду, заподіяну іншим особам у процесі
використання природних ресурсів;
• приводити порушені природні ресурси у стан, придатний для подальшого
цільового використання.
ВИСНОВКИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ:
Отже, право природокористування - це система юридичних норм і засобів,
спрямованих на врегулювання правомочностей у відносинах з приводу
користування природними ресурсами, забезпечення ефективності їх
використання та захист законних прав суб'єктів природокористування.
Принципи права природокористування - правові ідеї, закладені в основу
правового регулювання відносин по використанню, відновленню й охороні
природних ресурсів: принцип похідного характеру права природокористування
від права власності, принцип цільового використання природних об'єктів,
принцип комплексного природокористування, принцип раціонального і
ефективного природокористування, принцип безоплатності загального та
платності спеціального природокористування, принцип стабільності і стійкості
права природокористування.
Таким чином, у науковій літературі і в законодавстві виділяють різні види
права природокористування в залежності від різних підстав поділу. Основною є
класифікація права природокористування на загальне і спеціальне. Загальне
природокористування - це використання людиною природи з метою
задоволення своїх життєво необхідних потреб (купання в річці, збирання в лісі
грибів, ягід для власного споживання).
Спеціальне природокористування - виробничо-господарське використання
природних об'єктів (видобування корисних копалин, рубка лісу).
Отже, змістом відносин природокористування є взаємні права та обов'язки
природокористувачів. У системі прав та обов'язків природокористувачів можна
виділяти загальні та спеціальні права та обов'язки.
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Отже, ключовим поняттям сьогоднішньої лекції стало поняття
екологічного права, яке розуміється як система правових норм, які регулюють
екологічні відносини з приводу приналежності, використання, забезпечення
екологічної безпеки, відтворення природних ресурсів у їх нерозривному зв’язку
з природним середовищем, охорони навколишнього природного середовища з
метою реалізації інтересів відповідних суб’єктів та підтримання сталого
екологічного розвитку, екологічної рівноваги в країні та окремих її регіонах.
Основними критеріями виділення та відокремлення галузі права в теорії
права традиційно вважається предмет і метод правового регулювання.
Екологічні відносини за своїм змістом є різноманітними, але взаємопов'язаними
та єдиними. Їх єдність обумовлена зв'язком усіх природних об'єктів між собою,
внаслідок чого існує єдина екологічна система. Для екологічного права
характерним є змішаний метод правового регулювання, який включає у себе
диспозитивні і імперативні способи і прийоми правового регулювання
екологічних відносин.
Елементами екологічного права як галузі права виступають підгалузі,
інститути, підінститути та норми права, які в свою чергу об'єднані в Загальну,
Особливу та Спеціальну частини.
У системі права України екологічне право існує не відособлено, а взаємодіє
з іншими галузями права: конституційним правом, адміністративним,
цивільним та земельним правом.
Згідно з екологічним законодавством України до природних об'єктів
належать земля, надра, рослинний світ, ліси, води, тваринний світ, атмосферне
повітря, природно-заповідні об'єкти та ін. Право безпосередньо не впливає на
природні об'єкти, його вплив виявляється через поведінку суб'єктів екологічних
відносин. Екологічне право виступає регулятором відносин, тому що суб'єктами
цих відносин є індивіди, колективи людей, органи управління, держава. В праві
визначається міра можливої і належної поведінки суб'єктів екологічних
відносин, що забезпечує оптимальне використання природних ресурсів, їх
відтворення і охорону навколишнього природного середовища (екологічної
системи).
Право природокористування - це система юридичних норм і засобів,
спрямованих на врегулювання правомочностей у відносинах з приводу
користування природними ресурсами, забезпечення ефективності їх
використання та захист законних прав суб'єктів природокористування.
Принципи права природокористування - правові ідеї, закладені в основу
правового регулювання відносин по використанню, відновленню й охороні
природних ресурсів: принцип похідного характеру права природокористування
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від права власності, принцип цільового використання природних об'єктів,
принцип комплексного природокористування, принцип раціонального і
ефективного природокористування, принцип безоплатності загального та
платності спеціального природокористування, принцип стабільності і стійкості
права природокористування.
У науковій літературі і в законодавстві виділяють різні види права
природокористування в залежності від різних підстав поділу. Основною є
класифікація права природокористування на загальне і спеціальне. Загальне
природокористування - це використання людиною природи з метою
задоволення своїх життєво необхідних потреб (купання в річці, збирання в лісі
грибів, ягід для власного споживання).
Спеціальне природокористування - виробничо-господарське використання
природних об'єктів (видобування корисних копалин, рубка лісу).
Змістом відносин природокористування є взаємні права та обов'язки
природокористувачів. У системі прав та обов'язків природокористувачів можна
виділяти загальні та спеціальні права та обов'язки.
Основними пріоритетами еколого-правового регулювання охорони
навколишнього природного середовища людства третього тисячоліття є:
1.
дослідження причин деградації навколишнього середовища і ,
що впливають на даний процес;
2.
вдосконалення системи управління природними ресурсами;
3.
своєчасне вирішення соціально-екологічних конфліктів, що
виникають в процесі здійснення різних видів господарської діяльності;
4.
екологічно забезпечене розміщення продуктивних сил,
законодавче закріплення екологічних вимог заборон на організацію і
ведення господарської діяльності, що робить негативний вплив на стан
навколишнього середовища;
5.
раціональне
споживання
невідновлюваних
природних
ресурсів;
6.
максимально повне використання вторинних ресурсів;
7.
різке зниження енерго- і ресурсовживання на одиницю
кінцевої продукції;
8.
підвищення культури виробництва;
9.
розробка таких заходів застосування яких дозволить
перетворити дотримання вимог в норму поведінки для тих, хто планує,
розробляє, приймає і санкціонує господарські рішення.
Стає все більш очевидним, що успіх державних програм, що
розробляються у області екологічної політики, залежатиме від того, наскільки
враховуватимуться екологічні інтереси при господарських та інших рішень.
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ДАНОЇ ТЕМИ:
При підготовці цієї теми здобувачу слід:
1) опрацювати конспект лекції;
2) ознайомитися із навчальною літературою з цієї теми;
3) ознайомитися із нормативно-правовими актами, які стосуються питань
державно-правового регулювання права природного користування;
4) опрацювати монографічну літературу, статті в періодичних виданнях з цієї теми;
5) вести конспект підготовки до семінарського заняття.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:
1. Які основні форми взаємодії суспільства і природи та форми охорони
природи?
2.
Яке на вашу думку соціальне призначення екологічного права та мета
його вивчення?
3.
Які суспільні відносини регулює екологічне право і яка їх структура?
4.
У чому суть комплексного підходу до регулювання відносин по
охороні і раціональному використанню природних ресурсів?
5.
У системі яких екологічних відносин більш прийнятним є
застосування адміністративно-правового методу регулювання, а в яких цивільноправового?
6.
Що виступає об'єктами екологічного права?
7.
Дайте перелік основних диференційованих об'єктів екологічного
права та ознайомтесь з їх визначеннями, що даються у відповідних поресурсових
кодексах та законах.
ТЕМА № 2. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
РАЦІОНАЛЬНОГО Й ЕФЕКТИВНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
(2 години)
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:
Вступ
1.
Екологічна безпека: поняття, ознаки та види
2.
Механізм правового забезпечення екологічної безпеки
3.
Поняття та юридичні ознаки економіко-правового механізму в галузі
екології
4.
Склад і зміст економіко-правового механізму в галузі екології

24

5.
Екологічне правопорушення: поняття, особливості та склад
6.
Юридична відповідальність за екологічні правопорушення: поняття, суть
та види.
Висновки
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Закон України «Про національну безпеку України»
2. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від
25.06.1991 р.
3. Закон України від 18 січня 2001 року «Про об'єкти підвищеної небезпеки»
// Офіційний вісник України. – 2001. — № 7. — Ст. 268.
4. Закон України «Про пестициди і агрохімікати» від 2 березня 1995 року
//Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 14. – Ст. 91.
5. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»
від 8 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №
12. - Ст. 81.
6. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16 березня
2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – Там само. - 2000.
- № 23. - Ст. 176.
7. Закон України «Про правовий режим території, яка зазнала
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» від
27 лютого 1991 року зі змінами // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991.
- № 16. - Ст. 198.
8. Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» від 13 липня
2000 року // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 42. - Ст. 348;
9. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру» від 8 червня 2002 року // Офіційний
вісник України. — 2000. - № 28. - Ст. 1155;
10.Закон України від 14 грудня 1999 року «Про аварійно-рятувальні служби»
// Офіційний вісник України. - 2000. - № 1. - Ст. 1.
11.Перелік видів діяльності і об'єктів, що являють собою підвищену
екологічну небезпеку: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня
1995 року № 554 // ЗП України. - 1995. - № 10. - Ст. 252.
МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Метою нашої лекції сформувати в свідомості здобувачів вищої освіти
уявлення про юридичну природу екологічної безпеки, визначити поняття і зміст
механізму правового забезпечення екологічної безпеки, сформувати в свідомості
здобувачів уявлення про поняття та юридичні ознаки економіко-правового
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механізму в галузі екології,а також ознайомити з характеристикою екологічного
правопорушення, визначити види юридичної відповідальності за екологічні
правопорушення.
ВСТУП
За умови інтенсивного технічного розвитку суспільства навколишнє
природне середовище і саме суспільство зазнає негативного впливу не тільки
від стихійного прояву природних сил. Загроза екологічній безпеці виникає
внаслідок техногенної діяльності людини, що може призвести до негативного
біологічного, радіаційного, хімічного впливу на навколишнє природне
середовище, який є супровідною складовою технічного прогресу. Бездумне і
безвідповідальне господарювання, неекономне використання природних
ресурсів обумовлюють підвищений ризик екологічної небезпеки, можуть
спричинити негативні наслідки для людей, флори і фауни, ґрунту, повітря, води,
взаємозв'язків між цими об'єктами природного середовища, призвести до
несприятливої санітарно-епідеміологічної ситуації і, врешті решт, слугувати
загрозою існуванню нинішнього та майбутніх поколінь, збереженню генофонду
народу.
Саме тому, екологічна безпека, нарівні з політичною, військовою,
економічною та іншими видами безпеки, є невід'ємною складовою національної
безпеки, і, мабуть, найважливішою, для будь-якої країни.
Вибір між економічною вигодою та екологічною безпекою не завжди
відбувався на користь останнього. Усвідомлення обмежених можливостей і
недостатності адміністративних методів управління в галузі екології сприяло
виникненню ідеї щодо запровадження економічної зацікавленості суб’єктів
екологічного права у дотриманні вимог екологічного законодавства,
стимулювання підприємств, установ, організацій та громадян до підвищення
ефективності власної природоохоронної діяльності за рахунок економічних
важелів.
Розробка цієї ідеї призвела до розвитку в системі екологічного права
інституту економічних природоохоронних заходів, які передбачають
взаємозв’язок управлінської, науково-технічної та господарської діяльності
підприємств, установ, організацій і громадян з їх природоохоронною діяльністю
на основі економічних важелів, і впровадження економічних, поряд з
адміністративними, методів управління в галузі екології.
За загальним правилом порушення правових норм, не виконання
визначених ними приписів тягне за собою застосування заходів юридичної
відповідальності. Порушення норм екологічного права, заподіяння шкоди
довкіллю теж передбачає застосування заходів юридичної відповідальності.
Юридична відповідальність є одним з основних елементів правового
забезпечення охорони довкілля.
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І. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ
Категорія «екологічна безпека» з'явилась в українському законодавстві з
прийняттям Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990
року.
У подальшому вона отримує конституційне закріплення, її забезпечення
та захист віднесено до обов'язків і найважливіших функцій держави, а також є
справою всього українського народу (статті 16, 17 Конституції України). Поряд
з людиною, її життям і здоров'ям, честю й гідністю, недоторканністю безпека
проголошується і визначається Основним Законом найвищою соціальною
цінністю (ст. 3).
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА – це такий стан навколишнього
природного середовища, при якому забезпечується попередження
погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров'я
людей.
Екологічна безпека розглядається у двох аспектах. Як суб'єктивна категорія
вона проявляється у процесі реалізації суб'єктивного права громадян на
екологічну безпеку шляхом регулятивного та охоронного методів. Це право
громадян тісно пов'язане з правом на безпечне навколишнє природне середовище
для їх життя і здоров'я. З іншого боку – це об'єктивно існуюча система правового
забезпечення екологічної безпеки, за допомогою якої регламентується
екологічно небезпечна діяльність, режим використання природних ресурсів,
охорона довкілля, попередження погіршення екологічного стану та виникнення
небезпеки для природних об'єктів і населення.
Безпечне довкілля – це його відповідність встановленим у законодавстві
критеріям, стандартам, лімітам і нормативам, які стосуються його чистоти
(незабрудненості), ресурсомісткості (невиснаженості), екологічної стійкості,
санітарних вимог, видового різноманіття, здатності задовольняти інтереси
громадян.
За рівнем безпеки природне середовище поділяють на:
- Чисте (забруднення природного середовища є мінімальним, воно не
спричиняє змін нормального екологічного стану в певному регіоні);
- Сприятливе (забруднення природного середовища можливе в межах, які
не впливають на стан здоров'я людини і коли відсутні будь-які неприємні
фактори, викликані специфікою окремих виробництв);
- Безпечне (можливість наявності в природному середовищі певного
регіону незагрозливих для людини негативних факторів).
Об'єкти екологічної безпеки (ст.3 Закону України «Про національну
безпеку України»):
людина;
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суспільство;
держава (її конституційний лад, суверенітет, територіальна
цілісність і недоторканність).
Суб’єкти забезпечення екологічної безпеки: сукупність органів державної
влади та місцевого самоврядування, громадські організації, громадяни України.
Поняття екологічної безпеки тісно пов’язано з поняттям екологічної
небезпеки.
Об'єкти підвищеної небезпеки – це такі об’єкти, на яких використовуються,
виготовлюються, переробляються, зберігаються або трансформуються небезпечні
речовини чи категорії речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативне
встановлені порогові маси, а також інші об'єкти, які є реальною загрозою
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Недотримання вимог екологічної безпеки створює екологічно
небезпечну ситуацію, яка загрожує стану навколишнього природного
середовища та здоров'ю людини, спричиняє різноманітні наслідки.
Вимоги екологічної безпеки в законі сформульовані за такими
напрямами:
1)
за господарськими суб'єктами: сільське господарство, промисловість,
транспорт, при розміщенні та розвитку населених пунктів. Згідно зі ст. 58 Закону
вимоги екологічної безпеки поширюються повною мірою на військові і оборонні
об'єкти, а також на об'єкти органів внутрішніх справ і державної безпеки. Зокрема,
Закон України «Про пестициди і агрохімікати» регулює правові відносини,
пов'язані
з
державною
реєстрацією,
виробництвом,
закупівлею,
транспортуванням, зберіганням, реалізацією та безпечним для здоров'я людини і
навколишнього природного середовища застосуванням пестицидів і
агрохімікатів (статті 3, 6-9, 13, 18-20 та ін.). Закон України «Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку» (статті 3, 8, 13, 17 та ін.) спрямований на
попередження настання екологічної небезпеки у процесі поводження з
радіоактивними матеріалами і відходами, у процесі використання ядерної енергії,
на радіаційний захист населення. Закон України «Про правовий режим
надзвичайного стану» (статті 1,3,4), регламентує забезпечення вимог екологічної
безпеки у надзвичайних ситуаціях. Закон України «Про правовий режим території,
яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» від
27 лютого 1991 року зі змінами встановлює вимоги щодо екологічної безпеки в
межах територій і зон, на яких запроваджено режим надзвичайних екологічних
ситуацій тощо.
2) стадіями господарського процесу:
3) видами господарської діяльності.
Класифікація екобезпеки.
За територіальним принципом:
- глобальна (міжнародна),
- національна (державна),
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- регіональна,
- місцева,
- об'єктова.
За способами забезпечення:
- техногенно-екологічну,
- радіоекологічну,
- соціально-екологічну,
- природну,
- економіко-екологічну та ін.
За об'єктами охорони:
- глобальну,
- національну,
- локальну,
- особисту екологічну безпеку громадян.
Залежно від причин порушення екологічної безпеки:
- така, що виникла внаслідок впливу на природний об'єкт людської
діяльності (соціально-політичного, військового, техногенного характеру);
- така, що виникла під впливом природних процесів (землетрус, виверження
вулкану, повінь тощо).
Залежно від екологічно небезпечних видів діяльності, об'єктів на:
технічну,
хімічну,
токсичну,
біологічну,
радіаційну – дотримання допустимих меж радіаційного впливу на
персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановленого
нормами, правилами та стандартами з безпеки,
ядерну – дотримання норм, правил, стандартів та умов використання
ядерних матеріалів, що забезпечують радіаційну безпеку,
гідротехнічних споруд,
- транспортних засобів – додержання правил, лімітів, нормативів викидів і
скидів забруднюючих речовин, які забезпечують екобезпеку всіх видів
транспорту (автомобільного, повітряного, трубопровідного тощо).
Для екологічного права характерним є змішаний метод правового
регулювання, який поєднує в собі ознаки імперативного та диспозитивного
методів впливу.
Імперативний підхід у визначенні правомочності суб'єктів виражається у
встановленні обов'язкових і заборон. Встановлення обов'язкових складає значну
питому вагу в екологічному праві, оскільки інтереси природокористувачів не
завжди співпадають
з екологічними інтересами держави. Тому
природокористувачам встановлюються чіткі обов'язки з цільового використання
природних об'єктів.
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ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Залежно від масштабів шкідливого впливу і наслідків аварій і катастроф в
конкретній місцевості: внутрішня екологічна небезпека – це діяльність
працівників підприємств, установ, організацій, які виконують роботи, пов'язані з
джерелом підвищеної небезпеки, та завідомо йдуть на екологічний ризик,
ставлять себе в залежність від негативного екологічного впливу; зовнішня – для
населення територій, на яких розташовуються об'єкти підвищеної небезпеки.
ІІ. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ
Механізм правового забезпечення екологічної безпеки - це комплекс
взаємопов'язаних державно-правових засобів, спрямованих на досягнення
екологічної безпеки шляхом регулювання і контролю діяльності суб'єктів
екологічних правовідносин за допомогою еколого-правових норм.
Досвід практичної діяльності у сфері забезпечення екологічної безпеки
показує, що механізм її правового забезпечення включає такі види державноправових заходів, як організаційні, нормативно-регулятивні, розпорядчовиконавчі та забезпечувальні, кожен з яких є також поліструктурним і
складається з кількох складових.
1. Організаційні заходи - це комплекс юридично значимих дій, які
спрямовані на виявлення екологічно небезпечних факторів, об'єктів, видів
діяльності, природних зон та територій, що характеризуються погіршенням
екологічної ситуації, з метою профілактики запобігання їх шкідливого впливу
на здоров'я людини і навколишнє природне середовище. Він включає:
 виявлення екологічно небезпечних факторів (речовин, матеріалів,
продуктів біологічного, хімічного, фізичного походження), що впливають чи за
певних умов можуть впливати на здоров'я людини та стан довкілля, екологічно
небезпечних джерел, об'єктів, територій і зон, їх реєстрація і класифікація щодо
рівня екологічної безпеки (чи небезпечного впливу);
 державна реєстрація є неодмінною умовою паспортизації екологічно
небезпечних підприємств, сертифікації екологічно небезпечної продукції
(матеріалів, речовин), ліцензування екологічно небезпечних видів діяльності;
 проведення експертно-оціночної діяльності - випробувань, екологічних
експертиз, наукових досліджень, потенційно небезпечних техногенних та
природних об'єктів, досліджень техногенно-екологічного стану, що склався в
окремих населених пунктах та регіонах в результаті функціонування технічних
об'єктів і комплексів і створює небезпеку виникнення надзвичайних ситуацій;
 моделювання і прогнозування змін стану навколишнього природного
середовища в результаті природного розвитку природних об'єктів і
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господарської або іншого виду діяльності, впливу екологічно-небезпечних
джерел на довкілля і здоров'я людей;
 інформування населення та державних органів влади про стан
навколишнього природного середовища, вірогідність негативного впливу на
стан довкілля і здоров'я людей, ризик виникнення надзвичайних ситуацій.
Проведення організаційних заходів забезпечує створення облікової
документації екологічно небезпечних джерел, наприклад переліку видів
діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку
(постанова Кабінету Міністрів України № 554 від 27 липня 1995 р.), переліку
речовин і матеріалів, що належать до категорії небезпечних відходів
(затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 117 від 22 лютого 1994
р.). На підставі останніх (з їх врахуванням) видаються дозволи щодо здійснення
екологічної діяльності, експлуатації таких об'єктів, встановлюються правила
захоронення таких відходів, регламентується їх ввезення на територію України
та ін.
Отже, організаційно-правові заходи є основою, базою для розробки і
впровадження інших видів державно-правових заходів щодо забезпечення
екологічної безпеки.
2. Нормативно-регулятивні заходи в механізмі правового забезпечення
представляють собою діяльність держави з приводу створення системи
нормативно-правових юридично-значимих актів, спрямованих на досягнення
екологічної безпеки через визначення принципів державної політики у галузі
екологічної безпеки, визначення пріоритету життя та здоров'я людини,
визначення нормативно-технічних показників і регламентацію діяльності
екологічно-небезпечних об'єктів.
До нормативно-регулятивних заходів відноситься:
 прийняття спеціальних нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність, пов'язану з використанням екологічно-небезпечних речовин або
матеріалів, експлуатацію екологічно-небезпечних джерел і об'єктів (наприклад,
Закони України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»,
«Про пестициди та агрохімікати»), розробка, затвердження і здійснення
концептуальних програм і документів, спрямованих на визначення напрямків
практичної діяльності щодо забезпечення екологічної безпеки;
 розробка стандартів у галузі екологічної безпеки, правил проектування і
експлуатації екологічно небезпечних об'єктів, поводження з екологічно
небезпечними речовинами і матеріалами;
 розробка обґрунтування нормативів екологічної безпеки, нормування,
лімітування екологічно небезпечної діяльності;
 зонування екологічно небезпечних територій;
 впровадження
нормативно-економічних
засобів
забезпечення
екологічної безпеки - кредитних, позичкових, податкових пільг, договірного
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цільового фінансування розвитку екологічно безпечних технологій і
виробництв, екологічного страхування, встановлення штрафів за порушення
законодавства щодо охорони навколишнього природного середовища і
забезпечення екологічної безпеки, платежів для господарюючих суб'єктів за
викиди і скиди забруднюючих речовин, плати за погіршення якості природних
ресурсів.
Останні є регулятивно-стимулюючими нормативами і заходами у галузі
забезпечення екологічної безпеки.
3. Розпорядчо-виконавчі заходи - це цілеспрямована діяльність спеціально
уповноважених державних органів з приводу реалізації організаційних,
управлінських, контрольно-наглядових функцій з метою забезпечення
безпечного функціонування виробничих, наукових, інших структур і об'єктів у
галузі екології, попередження екологічних правопорушень і досягнення
екологічної безпеки.
Для здійснення цих заходів необхідна дієва система державних органів
регулювання і управління в галузі екології та достатнє їх структурнофункціональне забезпечення.
4. Забезпечувальні заходи - сукупність юридично значимих дій,
спрямованих на попередження і припинення екологічно небезпечної діяльності,
екологічних правопорушень.
В першу чергу, це запобіжно-деліктні заходи, які виконують
профілактичну функцію через обмеження екологічно небезпечної діяльності,
тимчасове, до усунення причин виникнення, зупинення діяльності, яка
призводить до погіршення стану навколишнього природного середовища, несе
загрозу безпеці довкілля та життєдіяльності людини.
До забезпечувальних відносяться каральні заходи - припинення екологічнонебезпечної діяльності за систематичне порушення нормативів екологічної
безпеки, встановлення відповідальності (дисциплінарної, адміністративної,
кримінальної) за забруднення навколишнього природного середовища і
порушення вимог та норм екологічної безпеки, майнової відповідальності за
заподіяння шкоди здоров'ю і майну громадян та здійснення їх через органи
судочинства.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Отже, механізм правового забезпечення екологічної безпеки - це комплекс
взаємопов'язаних державно-правових засобів, спрямованих на досягнення
екологічної безпеки шляхом регулювання і контролю діяльності суб'єктів
екологічних правовідносин за допомогою еколого-правових норм. Досвід
практичної діяльності у сфері забезпечення екологічної безпеки показує, що
механізм її правового забезпечення включає такі види державно-правових
заходів, як організаційні, нормативно-регулятивні, розпорядчо-виконавчі та
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забезпечувальні, кожен з яких є також поліструктурним і складається з кількох
складових.
ІІІ. ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ ЕКОНОМІКОПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ
Суть економічного методу полягає в застосуванні соціально-економічного
впливу на юридичних і фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з впливом на
довкілля. Ідеальна модель економічного механізму полягає в тому, щоб
закріпити в правових нормах такі умови взаємодії платежів, зборів, податків,
при яких підприємцю значно вигідніше виконувати всі вимоги законодавства
про охорону довкілля, ніж порушувати їх.
Значення економічного механізму вирішення проблем охорони довкілля
має два основних аспекти. Функціонування економічного механізму, по-перше,
є джерелом фінансування заходів по охороні довкілля, акумулювання грошових
засобів; по-друге, здійснює реальний вплив на природокористувачів і інших
господарюючих суб'єктів - юридичних і фізичних осіб, стимулюючи їх до
виконання екологічних вимог, які містяться в законодавстві.
Правової регламентації в Україні цей інститут вперше набув у 1991 р. з
прийняттям Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища», який вміщує самостійний розділ X «Економічний механізм
забезпечення охорони навколишнього природного середовища». Стаття 41
Закону містить перелік економічних заходів забезпечення охорони довкілля, а
саме:
 взаємозв'язок усієї управлінської, науково-технічної та господарської
діяльності підприємств, установ та організацій з раціональним використанням
природних ресурсів та ефективністю заходів по охороні навколишнього
природного середовища на основі економічних важелів;
 визначення
джерел
фінансування
заходів
щодо
охорони
навколишнього природного середовища;
 встановлення лімітів використання природних ресурсів, скидів
забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та на утворення і
розміщення відходів;
 встановлення нормативів збору і розмірів зборів за використання
природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище на утворення і розміщення відходів та інші види
шкідливого впливу;
 надання підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам
податкових, кредитних та інших пільг при впровадженні ними маловідхідних,
енерго- і ресурсозберігаючих технологій та нетрадиційних видів енергії,
здійсненні інших ефективних заходів щодо охорони навколишнього природного
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середовища;
 відшкодування в установленому порядку збитків, завданих порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
Відповідними нормативно-правовими актами встановлюється економічне
регулювання використання і охорони інших видів природних ресурсів.
Наприклад, норми статей 28-34 Кодексу України про надра встановлюють плату
і порядок плати за користування надрами, розподіл платежів за користування
надрами та їх спрямування.
Спрямовані на управління і регулювання відносин у галузі екології з
позицій формування економічної зацікавленості всі вказані вище правові норми
(комплексні, диференційні, міжгалузеві) становлять правову основу
економічного механізму регулювання екологічних правовідносин, тим самим
перетворюючи його в економіко-правовий механізм.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, економічний механізм забезпечення охорони довкілля - це
система економіко-правових засобів впливу, які забезпечують формування
системи фінансування природоохоронних заходів через стягнення зборів за
використання природних ресурсів та забруднення довкілля, інших надходжень,
стимулювання природоохоронної діяльності суб'єктів шляхом встановлення
фінансових та інших матеріальних пільг та гарантій. Завдання розробки і
запровадження економічного механізму природокористування та охорони
навколишнього природного середовища покладено законодавством України на
Мінприроди.
ІV. СКЛАД І ЗМІСТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ В
ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ
До економічного механізму забезпечення охорони довкілля можна
включити наступні елементи.
1. Збори в галузі використання природних ресурсів і охорони навколишнього
природного середовища. В систему цих зборів входять:
а) збір за спеціальне використання природних ресурсів (ст. 43 Закону
України «По охорону навколишнього природного середовища»). Цей збір
встановлюється на основі нормативів збору і лімітів використання окремих
природних ресурсів.
Використання природних ресурсів відбувається в межах встановлених
лімітів. Положення про порядок установлення лімітів використання природних
ресурсів загальнодержавного значення затверджене постановою Кабінету
Міністрів.
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Відповідно до ст. 77 Лісового кодексу України спеціальне використання
лісових ресурсів, крім розміщення пасік, є платним. Порядок справляння збору
за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними
ділянками лісового фонду затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 6.07.1998 р. Також постановою Кабінету Міністрів України від
20.01.1997 р. затверджені такси на деревину лісових порід, що відпускається на
пні і на живицю.
Спеціальне використання об'єктів тваринного світу здійснюється за плату.
Розмір плати встановлюється залежно від виду, мети та обсягів використання
об'єктів тваринного світу, розповсюдженості та цінності, з урахуванням
місцеположення, якості, біотичної продуктивності території та інших
екологічних, а також економічних факторів (ст. 27 Закону України «Про
тваринний світ»).
2. Система фінансування заходів охорони довкілля. Відповідно до статей
42, 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» в
Україні фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного
середовища здійснюється за рахунок Державного бюджету України та місцевих
бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, фондів охорони
навколишнього природного середовища, добровільних внесків та інших коштів.
Для фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного
середовища утворюються Державний та місцеві фонди охорони навколишнього
природного середовища. Положення про Державний фонд охорони довкілля
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 7.05.1998 р., він є
складовою частиною Державного бюджету України. Фонд створено з метою
фінансування природоохоронних заходів та заходів, пов'язаних з раціональним
використанням і збереженням природних ресурсів. Фонд формується за рахунок
частини коштів, що надійшли від збору за забруднення навколишнього
природного середовища, та інших джерел, визначених законодавством. Кошти
Фонду спрямовуються за бюджетними програмами відповідно до планів
природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів і кошторисів, що
затверджуються
головними
розпорядниками
бюджетних
коштів
в
установленому законодавством порядку. Головними розпорядниками є
Мінприроди та інші центральні органи виконавчої влади, які визначаються у
державному бюджеті на відповідний рік.
3. Заходи економічного стимулювання, які визначені ст. 48 Закону України
«Про охорону навколишнього природного середовища», а саме:
а) надання пільг при оподаткуванні підприємств, установ, організацій і
громадян в разі реалізації ними заходів щодо раціонального використання
природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища, при
переході на маловідхідні, ресурсо- і енергозберігаючі технології, організації
виробництва і впровадженні очисного обладнання і устаткування для утилізації
та знешкодження відходів, а також приладів контролю за станом
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навколишнього природного середовища та джерелами викидів і скидів
забруднюючих речовин, виконанні інших заходів, спрямованих на поліпшення
охорони навколишнього природного середовища;
б) надання на пільгових умовах короткострокових і довгострокових
позичок для реалізації заходів щодо забезпечення раціонального використання
природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища;
в) встановлення підвищених норм амортизації основних виробничих
природоохоронних фондів;
г) звільнення від оподаткування фондів охорони навколишнього
природного середовища;
д) передачі частини коштів фондів охорони навколишнього природного
середовища на договірних умовах підприємствам, установам, організаціям і
громадянам на заходи для гарантованого зниження викидів і скидів
забруднюючих речовин і зменшення шкідливих фізичних, хімічних та
біологічних впливів на стан колишнього природного середовища, на розвиток
екологічно безпечних технологій та виробництв;
є) надання можливості отримання природних ресурсів під заставу.
Ця складова економічного механізму, яка найбільше відображає його суть і
значення, на жаль, поки що не знаходить реального застосування на практиці
через відсутність врегульованих механізмів її реалізації.
4. Екологічне страхування та екологічний аудит. У ринкових умовах
реалізація одного з основних напрямів економіко-правового механізму
природокористування та охорони навколишнього природного середовища, а
саме встановлення взаємозв’язку усіх видів діяльності підприємств, установ,
організацій з раціональним використанням природних ресурсів та ефективністю
заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, пов’язана з
проведенням екологічного аудиту та екологічного страхування.
Екологічний аудит – це документально оформлений системний незалежний
процес оцінювання об’єкта екологічного аудиту, що містить у собі збирання й
об’єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності певних видів
діяльності, заходів, умов, системи управління навколишнім природним
середовищем та інформації з цих питань вимогам законодавства України про
охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям
екологічного аудиту.
Мета проведення екологічного аудиту полягає в забезпеченні додержання
законодавства про охорону навколишнього природного середовища в процесі
виробничої та іншої господарської діяльності.
До основних завдань, які вирішують у процесі проведення екологічного
аудиту, належать: збір достовірної інформації про екологічні аспекти
виробничої діяльності об’єкта екологічного аудиту та формування на її основі
відповідного висновку екологічного аудиту; встановлення відповідності
об’єктів екологічного аудиту вимогам законодавства про охорону
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навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного
аудиту; оцінка впливу діяльності об’єкта екологічного аудиту на стан
навколишнього природного середовища; оцінка ефективності, повноти і
обґрунтованості заходів, що вживаються для охорони навколишнього
природного середовища та об’єктів екологічного аудиту.
Самостійним
елементом
економіко-правового
механізму
природокористування та охорони навколишнього природного середовища є
екологічне страхування, яке слід розглядати як економічну гарантію
фінансового забезпечення охорони довкілля. Можливість його здійснення
передбачена ст. 49 Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища» у двох формах: добровільного страхування та обов’язкового
державного страхування. Метою екологічного страхування є повний або
частковий захист майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі
погіршення екологічної ситуації внаслідок техногенних аварій чи катастроф, що
стало результатом заподіяння шкоди довкіллю.
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, елементами економічного механізму забезпечення охорони
навколишнього природного середовища є: запровадження плати за
природокористування і за негативний вплив на навколишнє природне
середовище; запровадження і застосування заходів економічного стимулювання
за забезпечення раціонального використання природних ресурсів та здійснення
заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; правове
регулювання фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного
середовища; запровадження екологічного страхування.
V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Підставою юридичної відповідальності в галузі екологічної безпеки є вчинення
екологічного правопорушення. Чинне екологічне законодавство закріплює перелік
правопорушень у галузі екологічної безпеки.
Види правопорушень у галузі екобезпеки (ст.68 ЗУ «Про охорону
НПС»):
1) порушення прав громадян на екологічно безпечне навколишнє природне
середовище;
2) порушення норм екологічної безпеки;
3) порушення екологічних вимог при проектуванні, розміщенні, будівництві,
реконструкції, введенні вдію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд,
пересувних засобів та інших об'єктів;
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4) допущення наднормативних, аварійних, залпових викидів і скидів
забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє
природне середовище;
5) невжиття заходів щодо попередження та ліквідації екологічних наслідків
аварій та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище;
6) порушення природоохоронних вимог при зберіганні, транспортуванні,
використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту
рослин, мінеральних добрив, токсичних та радіоактивних речовин,
виробничих, побутових та інших видів відходів тощо.
Найбільш поширеним правопорушенням у галузі екологічної безпеки є
недотримання відповідних екологічних нормативів, вимог та правил.
Екологічні нормативи – це єдині та обов'язково нормовані межі, обсяги,
регламенти, що містять кількісні та якісні показники, забезпечують охорону
навколишнього природного середовища, екологічну безпеку суспільства та здоров'я
людини, визначають допустиме навантаження антропогенної діяльності на
довкілля.
За видом відповідальності:
- кримінальні злочини,
- адміністративні проступки,
- дисциплінарні і цивільно-правові правопорушення.
За суб’єктним складом:
- вчинені власниками природних ресурсів;
- вчинені природокористувачами;
- вчинені особами, які не є власниками природних ресурсів або
природокористувачами.
За об'єктом посягання:
- земельні,
- водні,
- гірничі,
- лісові та ін.
За складною сукупністю ознак виокремлюються такі узагальнені екологічні
правопорушення:
- протиправне знищення і пошкодження природних ресурсів
(наприклад, забруднення і засмічення вод, знищення або
пошкодження
лісу,
лісових
культур,
пошкодження
сільськогосподарських та інших земель);
- погіршення об'єктів навколишнього природного середовища
(наприклад, вибіркова розробка багатих родовищ корисних
копалин, яка призводить до необгрунтованих втрат балансових
запасів корисних копалин тощо);
- порушення правил передачі у власність, надання в користування
природних об'єктів, пов'язаних з можливим заподіянням шкоди
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довкіллю (наприклад, введення в експлуатацію підприємств та
інших об'єктів без споруд, які запобігають забрудненню і
засміченню вод);
- бездіяльність, невиконання правил (скажімо, невиконання правил
охорони надр);
використання природних ресурсів з корисливих мотивів (незаконне
збирання дикорослих рослин тощо).
Адміністративна відповідальність наступає за:
- порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали
радіоактивного забруднення (ст. 46);
- порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в
атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів (ст. 78);
- порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні
зміни стану атмосфери та атмосферних явищ (ст. 78і);
- порушення
правил
складування,
зберігання,
розміщення,
транспортування утилізації, ліквідації та використання відходів (ст. 82);
- приховування, перекручення або відмова від надання повної та
достовірної інформації на запити посадових осіб та звернення громадян
та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та провадження з ними
(ст. 823);
- змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує
відповідна технологія, без спеціального дозволу (ст. 824);
- невиконання вимог екологічної безпеки у процесі впровадження
відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків,
раціоналізаторських пропозицій, нової техніки, технологій і систем,
речовин і матеріалів (ст. 91і);
- приховування перевищення встановлених лімітів на обсягу утворення та
розміщення відходів (ст. 913);
- порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з
безпечного ведення робіт у галузях промисловості (ст. 93);
- порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки (ст. 95);
- недодержання державних стандартів, норм і правил під час проектування
і будівництва (ст. 96);
- невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів
державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (ст. 18818) тощо.
Відповідно до адміністративного законодавства за вчинення екологічного
правопорушення застосовується одне з таких стягнень: штраф, попередження,
конфіскація предметів, які були знаряддям правопорушення або безпосередніми
об'єктами правопорушення, позбавлення права вести діяльність, пов'язану з
деякими видами експлуатації природних ресурсів і охорони природи.
Кримінальна відповідальність за злочини проти довкілля передбачена за:
порушення правил екологічної безпеки (ст. 236 КК України);
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невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення
(ст. 237); проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля (253);
порушення правил безпеки під час використання робіт з підвищеною
небезпекою (ст. 272);
порушення правил ядерної або радіаційної безпеки (ст. 274);
порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової
продукції або безпечної експлуатації будівель (ст. 275);
заготівля, переробка або збут радіоактивне забруднених продуктів
харчування чи іншої продукції (ст. 327) тощо.
Незалежно від притягнення винних осіб до адміністративної або
кримінальної відповідальності вони повинні нести цивільно-правову
відповідальність у разі заподіяння шкоди навколишньому природному
середовищу або здоров'ю громадян.
Цивільно-правова відповідальність в галузі екобезпеки передбачає обов'язок
юридичних та фізичних осіб відшкодування шкоди, як правило, у повному обсязі.
Особи, яким завдано такої шкоди, мають право на відшкодування
неодержаних прибутків за час, необхідний для відновлення здоров'я, якості
навколишнього природного середовища, відтворення природних ресурсів до
стану, придатного для використання за цільовим призначенням. Особи, що
володіють джерелами підвищеної екологічної небезпеки, зобов'язані
компенсувати заподіяну шкоду громадянам та юридичним особам, якщо не
доведуть, що шкода виникла внаслідок 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".
Способи відшкодування шкоди:
- в натурі,
- грошовий еквівалент згідно із затвердженими у встановленому порядку
таксами, а також методиками обчислення розміру шкоди, а за їх
відсутності – за фактичними витратами на відновлення порушеного
стану навколишнього природного середовища.
Шкода, заподіяна здоров'ю та майну громадян, компенсується згідно із
цивільним законодавством. Для відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю
громадян, у першу чергу необхідно довести причинний зв'язок між діяльністю
винної особи та забрудненням навколишнього природного середовища, а також
впливом цього середовища та спричиненою шкодою. Вказана категорія спорів є
найбільш складною, бо забруднення навколишнього середовища, як правило,
викликається сукупною дією декількох джерел забруднення і дуже важко
довести причинний зв'язок.
Незаконно добуті в природі ресурси та виготовлена з них продукція
підлягають безоплатному вилученню, а знаряддя правопорушення - конфіскації.
Одержані від їх реалізації доходи спрямовуються в республіканський
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Автономної Республіки Крим і місцеві фонди охорони навколишнього
природного середовища (ч.6 ст.68 ЗУ «Про НПС»).
Відповідальність за порушення екологічного законодавства треба
відрізняти і від певних економічних форм впливу на поведінку носіїв
екологічних прав, передбачених екологічним законодавством. У даному разі
йдеться, наприклад, про плату за забруднення навколишнього середовища в
межах встановлених нормативів. Безперечно, що тут теж виникають певні
несприятливі економічні наслідки для суб'єкта, але такі дії закон не вважає
правопорушенням. Якщо ж суб'єктом буде допущене понаднормативне
забруднення в зазначеній сфері, він має бути притягнутий до юридичної
відповідальності.
Функції відповідальності за порушення екологічного законодавства:
- стимулюючу на дотримання норм екологічного законодавства та
забезпечення екологічної безпеки;
- компенсаційну, спрямовану на відшкодування збитків та втрат у
сфері екології;
- превентивну, що забезпечує попередження нових правопорушень;
- каральну, яка полягає в карі особи, винної у вчиненні
екологічного правопорушення.
Відповідальність за порушення екологічного законодавства розглядають у
трьох різних, але взаємопов'язаних значеннях: по-перше, як державний примус
до виконання вимог, закріплених чинним законодавством; по-друге, як
правовідношення, яке реалізується в межах правоохоронних правовідносин, що
виникають між державою в особі її органів і правопорушником, по-третє, як
правовий інститут, що включає сукупність правових норм, які закріплюють
види, засоби і порядок застосування уповноваженими державними органами
примусових заходів впливу на правопорушників.
Відповідальність за порушення екологічного законодавства є
міжгалузевим інститутом. Вона реалізується через застосування всіх традиційних
видів відповідальності (кримінальної, адміністративної, цивільно-правової і
дисциплінарної). Специфіка застосування відповідальності за порушення
еколого-правових вимог при використання кожного природного об'єкта
викладається в Особливій частині цього підручника. Екологічна небезпека
правопорушення в галузі екології включає не лише ймовірність, можливість
порушення екологічних інтересів суспільства, але й підвищену небезпеку для
існуючих екологічних зв'язків у самих екосистемах.
Характеристика елементів складу правопорушення:
a.
Об’єкт. Загальний об'єкт екологічних правопорушень — це визначений і
закріплений законом екологічний правопорядок. Загальний об'єкт екологічних
правопорушень диференціюється на спеціальні об'єкти, наприклад, щодо охорони
і раціонального використання землі, вод, надр, тваринного і рослинного світу,
атмосферного повітря тощо.
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b.
Суб’єкт. Фізичні дієздатні особи, які досягли 16-річного віку і юридичні
особи, держава через посадових осіб.
c.
Субєктинва сторона. Як правило, характеризується навмисно формою
вини, але можливо заподіяння шкоди ненавмисно, наприклад, джерелом
підвищеної екологічної небезпеки, якщо власники цих джерел не доведуть, що
шкода заподіяна в наслідок стихійних природних явищ або навмисних дій
потерпілих. Деякі правопорушення в зазначеній галузі можуть бути вчинені як
умисно, так і з необережності (наприклад, порушення вимог пожежної безпеки в
лісах та ін.).
d.
Об’єктивна сторона. Обов’язковою в ряді випадків є наявність шкоди,
збитків або реальна загроза їх настання. Шкода, завдана в результаті екологічних
правопорушень, полягає у знищенні або пошкодженні окремих природних
ресурсів, комплексів, виснаженні природних об'єктів, а також у забрудненні або
засмічуванні природного середовища або окремих його компонентів, які
перебувають у власності чи користуванні суб'єкта або ж під охороною держави
(скажімо, коли йдеться про природно-заповідні території). Під зазначеною
шкодою в правовому аспекті розуміють ті негативні наслідки дії або бездіяльності,
яких за сучасних умов можна було б уникнути, не порушуючи екологічних
зв'язків та існуючого співвідношення економічних і екологічних інтересів
суспільства. Шкода має об'єктом свого посягання насамперед майнові права і
інтереси суб'єкта (власника природних ресурсів або природокористувача), тобто
їй притаманний майновий характер. Але вона може завдаватись і безпосередньо
навколишньому природному середовищу. Така шкода пов'язана з погіршенням
якісного стану навколишнього природного середовища. У тих випадках, коли
має місце заподіяння шкоди об'єктам природи, що перебувають у власності
держави, фактично поєднуються економічні, господарські збитки і екологічна
шкода, які обумовлюють зниження природних якостей об'єкта та зниження його
економічної, майнової цінності. Щоб виступати підставою юридичної
відповідальності, екологічне правопорушення повинно бути належним чином
виявлено і зафіксовано. Цю функцію здійснюють уповноважені державні органи
і посадові особи.
ВИСНОВКИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ:
Оскільки екологічне законодавство закріплює складну і багатогранну
систему вимог щодо екологічної безпеки, раціонального природокористування і
охорони навколишнього природного середовища, то порушення вказаних вимог і
правил характеризується видовою різноманітністю. Залежно від того, в якій сфері
вчинене екологічне правопорушення, можна розрізняти земельні, лісові, гірничі,
атмосферо-повітряні та інші екологічні правопорушення.
VІ. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ
ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПОНЯТТЯ, СУТЬ ТА ВИДИ
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За загальним правилом порушення правових норм, не виконання
визначених ними приписів тягне за собою застосування заходів юридичної
відповідальності. Порушення норм екологічного права, заподіяння шкоди
довкіллю теж передбачає застосування заходів юридичної відповідальності.
Юридична відповідальність є одним з основних елементів правового забезпечення
охорони довкілля.
При характеристиці в загальній теорії права видів юридичної
відповідальності традиційно визначають такі основні види як кримінальну,
адміністративну, цивільно-правову та інші.
Таким чином, юридична відповідальність за екологічні правопорушення - це
комплексний міжгалузевий інститут екологічного права і характеризується тим, що,
по-перше, має особливу підставу — екологічне правопорушення, а, по-друге,
передбачає застосування санкцій кримінально-правового, адміністративного,
цивільно-правового, дисциплінарного характеру до осіб, що вчинили екологічне
правопорушення.
При аналізі юридичної відповідальності в теорії права виділяють її
двохаспектне розуміння: позитивна (перспективна) та негативна (ретроспективна)
юридична відповідальність. Аналогічна позиція присутня і щодо юридичної
відповідальності в галузі екологічних відносин. Ретроспективна еколого-правова
відповідальність — це форма юридичної відповідальності в галузі екології, яка
передбачена законодавством і застосовується за вже скоєні екологічні
правопорушення, неправомірну дію чи бездіяльність. Під активною (позитивною)
відповідальністю стосовно екологічного права розуміють правомірну екологічно
спрямовану діяльність, яка передбачає виконання і дотримання юридичне
встановлених заходів відповідальності наперед, за майбутні негативні наслідки
екологічної діяльності, як компенсацію за такі. Однак, як вірно зазначається в
літературі, позитивна відповідальність — це загальносоціальна відповідальність,
яка не збігається з юридичною як особливою правовою категорією, що склалася у
зв'язку з необхідністю покарання порушників правових вимог.
Власне юридична відповідальність у галузі охорони навколишнього природного
середовища проявляється в застосуванні до порушника еколого-правових вимог
компетентними державними органами у встановленому законом порядку заходів
державно-владного характеру, що проявляються у позбавленні, обмеженні
порушників певних особистих чи майнових благ. Під юридичною відповідальністю
за порушення екологічного законодавства слід розуміти відношення між державою
в особі спеціально уповноважених органів у галузі охорони навколишнього
природного середовища, правоохоронних органів, інших уповноважених суб'єктів і
особою (фізичною чи юридичною), яка вчинила екологічне правопорушення, по
застосуванню до порушника відповідного покарання. Сутність такої
відповідальності полягає в несприятливих для порушника екологічних вимог
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наслідках у межах, установлених екологічним законодавством за правопорушення
в галузі екології.
У системі різновидів юридичної відповідальності за екологічні
правопорушення розрізняють: кримінальну, адміністративну, цивільно-правову,
дисциплінарну відповідальність.
Кримінальна відповідальність у галузі екології регулюється Кримінальним
кодексом України і застосовується у випадку вчинення екологічних злочинів.
Кримінальна відповідальність в галузі екологічних відносин є особливою формою
захисту суспільства від екологічних злочинів, які характеризуються підвищеним
ступенем суспільної небезпеки і відповідно передбачає більш суворіші заходи
відповідальності, ніж інші види відповідальності. Суб'єктами притягнення до
кримінальної відповідальності є тільки фізичні особи (в більшості — спеціальні
суб'єкти). Вона застосовується лише судом. У чинному Кримінальному кодексі
України, на відміну від попереднього, такі злочини виокремленні в самостійний
розділ 8 «Злочини проти довкілля», який охоплює 19 складів злочинів. Усі вони
передбачають екологічно-небезпечні наслідки. При цьому законодавцем
збережені традиційні склади екологічних злочинів, зокрема «незаконна порубка
лісу» (ст. 246), «незаконне полювання» (ст. 248), «незаконне заняття рибним,
звіриним або іншим водним добувним промислом» (ст. 250), а також введено ряд
нових, раніш відсутніх складів злочинів: «безгосподарське використання земель»
(ст. 254), «проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля» (ст.
253), «порушення правил екологічної безпеки» (ст. 236).
Адміністративна відповідальність — це вид юридичної відповідальності,
що найчастіше має місце в сфері природокористування та охорони
навколишнього середовища. Адміністративна відповідальність полягає в
застосуванні компетентним органом держави заходів адміністративного впливу за
здійснення екологічного адміністративного правопорушення та регулюється
Кодексом України про адміністративні правопорушення і екологічним
законодавством. Перелік екологічних адміністративних правопорушень міститься
в главі 7 КУпАП «Адміністративні правопорушення в галузі охорони
природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та
культури».
За своїми об'єктивними ознаками адміністративне правопорушення зовні
схоже зі злочином, однак основним критерієм їх розмежування є ступінь
небезпеки діяння, тяжкість заподіяних наслідків. Кодекс про адміністративні
правопорушення в якості однієї з попередніх умов накладання адміністративної
відповідальності передбачає відсутність у вчиненому порушенні ознак складу
злочину. Відповідно до ч. 2 ст. 9 КУпАП адміністративна відповідальність за
порушення, передбачені даним кодексом, настає лише в тому випадку, якщо ці
порушення за своїм характером не тягнуть кримінальної відповідальності.
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Основні ознаки, що дають можливість розмежувати екологічний злочин і
адміністративний проступок, наводяться, як правило, у Кримінальному кодексі
України.
Це — повторність здійснення екологічного правопорушення, наявність
умислу, систематичність, тяжкість наслідків, які свідчать про підвищену
небезпеку та інші.
Так, порушення правил щодо боротьби з хворобами та шкідниками рослин
кваліфікується як злочин (ст. 247 КК України), якщо таке діяння спричинило
тяжкі наслідки. Якщо таких наслідків немає, то діяння кваліфікується як
адміністративне правопорушення (ст. 105 КУпАП). Стаття 240 Кримінального
кодексу України передбачає відповідальність за порушення встановлених правил
охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи
довкілля. Якщо вказаної небезпеки немає, порушення правил охорони надр тягне
адміністративну відповідальність (статті 57, 58 КУпАП).
За вчинення адміністративних правопорушень до винних застосовуються
передбачені
КУпАП
адміністративні
стягнення.
Основним
видом
адміністративного стягнення за порушення екологічних вимог на практиці є
штраф.
Суб'єктами застосування адміністративної відповідальності є
визначене КУпАП коло органів (посадових осіб), уповноважених розглядати
справи про адміністративні правопорушення:
місцеві суди;
органи санітарно-епідеміологічної служби,
органи держкомзему,
органи рибохорони,
органи лісового господарства,
органи Мінприроди та інші, їх підвідомчість розмежована в розділі 3
КУпАП.
Дисциплінарна відповідальність за екологічне правопорушення
регламентується ст. 68 Закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища» і Кодексом законів про працю України.
Вона виражається у накладенні власником підприємства, установи,
організації чи уповноваженим ним органом на винного працівника
дисциплінарного стягнення за невиконання чи неналежне виконання ним його
трудових обов'язків, пов'язаних з використанням природних ресурсів, охороною
навколишнього середовища, за порушення вимог екологічного законодавства,
дотримання якого є його посадовим обов'язком. Законодавство не встановлює
конкретного переліку дисциплінарних проступків у галузі охорони довкілля, за які
настає відповідальність, як це має місце стосовно адміністративної чи кримінальної
відповідальності. Правопорушення може, наприклад, полягати у невиконанні
головним інженером підприємства вимог посадової Інструкції щодо експлуатації
промислового устаткування. Особливістю накладення дисциплінарного
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стягнення є те, що воно може накладатись на правопорушника незалежно від
настання екологічних наслідків, за одним лише фактом вчинення
правопорушення.
Цивільно-правова відповідальність у галузі охорони навколишнього
природного середовища полягає у покладанні на правопорушника обов'язку
відшкодувати потерпілій стороні майнову чи моральну шкоду, заподіяну в
результаті порушення еколого-правових вимог, і передбачену Цивільним
кодексом України.
Однак відносини по використанню об'єктів природи не є тотожними
майновим, цивільно-правовим відносинам, їх специфіка зумовила особливості
правового регулювання відносин по відшкодуванню шкоди, заподіяної
природним об'єктам, що проявилось у встановленні особливого порядку
відшкодування такої шкоди і стало підставою для обґрунтування в наукових
джерелах існування самостійного виду відповідальності за екологічні
правопорушення — матеріальної відповідальності.
З нашої точки зору, більш точними є твердження, що матеріальна
відповідальність за шкоду природному середовищу є проявом цивільно-правової
відповідальності. У даному випадку матеріальна відповідальність за екологічні
порушення є цивільно-правовою відповідальністю, і здійснюється вона відповідно
до норм цивільного і цивільно-процесуального законодавства. Стаття 68 Закону
України «Про охорону навколишнього природного середовища» передбачає
обов'язок відшкодувати заподіяну шкоду, а ст. 69 Закону вказує на необхідність
її компенсації в повному обсязі.
ВИСНОВКИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, юридична відповідальність за екологічні правопорушення - це
комплексний міжгалузевий інститут екологічного права і характеризується тим, що,
по-перше, має особливу підставу — екологічне правопорушення, а, по-друге,
передбачає застосування санкцій кримінально-правового, адміністративного,
цивільно-правового, дисциплінарного характеру до осіб, що вчинили екологічне
правопорушення.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Отже, в сучасних умовах забезпечення екологічної безпеки стало
розвивається як самостійний напрямок діяльності держави і суспільства. Тому
систему правових приписів у галузі забезпечення екологічної безпеки можна
розглядати як самостійний складний правовий інститут в галузі екологічного
права.
Під екологічною безпекою з правової точки зору слід розуміти:
- захист життя та здоров’я людини від наслідків техногенної
діяльності і негативних впливів природного характеру;
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- захист природних екосистем (безпечного стану природного
середовища, включаючи перетворюючу діяльність людини),
шкідливий
вплив
на
які
може
безпосередньо
або
опосередковано призвести до негативного впливу на життя,
здоров’я і умови проживання людей;
- обов'язкове
наукове
прогнозування
впливу
існуючих
технологій, а також таких, що розробляються, на темпи
науково-технічного прогресу, аналіз його наслідків для
навколишнього природного середовища, тобто для умов
проживання майбутніх генерацій людей.
Економічний механізм забезпечення охорони довкілля - це система
економіко-правових засобів впливу, які забезпечують формування системи
фінансування природоохоронних заходів через стягнення зборів за
використання природних ресурсів та забруднення довкілля, інших надходжень,
стимулювання природоохоронної діяльності суб'єктів шляхом встановлення
фінансових та інших матеріальних пільг та гарантій. Завдання розробки і
запровадження економічного механізму природокористування та охорони
навколишнього природного середовища покладено законодавством України на
Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної
безпеки.
Елементами
економічного
механізму
забезпечення
охорони
навколишнього природного середовища є: запровадження плати за
природокористування і за негативний вплив на навколишнє природне
середовище; запровадження і застосування заходів економічного стимулювання
за забезпечення раціонального використання природних ресурсів та здійснення
заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; правове
регулювання фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного
середовища; запровадження екологічного страхування.
Юридичною відповідальністю за порушення екологічного законодавства
слід розуміти відношення між державою в особі спеціально уповноважених
органів у галузі охорони навколишнього природного середовища,
правоохоронних органів, інших уповноважених суб'єктів і особою (фізичною чи
юридичною), яка вчинила екологічне правопорушення, по застосуванню до
порушника відповідного покарання. При цьому, юридична відповідальність
виконує ряд функцій: охоронну, компенсаційну, превентивну, каральну.
Отже, екологічне правопорушення - це винне, протиправне діяння (дія чи
бездіяльність), що посягає на екологічний правопорядок, спричиняє шкоду
навколишньому природному середовищу або створює реальну загрозу
заподіяння такої шкоди і тягне за собою застосування заходів юридичної
відповідальності. Екологічне правопорушення характеризується в першу чергу
такими рисами: екологічна спрямованість, небезпека і протиправність.
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
При підготовці цієї теми здобувачу слід:
6) опрацювати конспект лекції;
7) ознайомитися із навчальною літературою з цієї теми;
8) ознайомитися із нормативно-правовими актами, які стосуються питань
державно-правового регулювання права природного користування;
9) опрацювати монографічну літературу, статті в періодичних виданнях з
цієї теми;
10) вести конспект підготовки до семінарського заняття.
Перелік рекомендованої літератури не є вичерпним. Студенти повинні
використовувати інші джерела і особливо періодичні видання.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:
У чому основна мета і суть екологічної експертизи?
Які види екологічної експертизи передбачені законодавством?
Що виступає об'єктами екологічної експертизи?
Які особливості проведення екологічної експертизи діючих об'єктів?
Що являє собою оцінка впливу запроектованої діяльності на навколишнє
природне середовище? Який порядок її розробки?
6. Яке правове значення, структура і термін дії позитивного висновку
державної екологічної експертизи?
7. Які, на вашу думку, можливі варіанти проведення громадської
екологічної експертизи?
8. Який порядок фінансування проведення державної і громадської
екологічної експертизи?
9. Які підстави і порядок оскарження висновку державної екологічної
експертизи?
10.Проаналізуйте статті 44—46 Закону України «Про екологічну
експертизу» на предмет того, хто відповідно до цього закону має право
оскаржувати висновки експертизи та рішення прийняті на їх підставі.
11.У чому полягає відмінність між екологічним контролем, екологічним
аудитом та екологічною експертизою?
12. У чому суть і мета встановлення економічного механізму в галузі
охорони навколишнього природного середовища?
13.Які елементи входять в структуру економічного механізму в галузі
охорони навколишнього природного середовища?
ТЕМА № 3. ПРАВОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ І ОХОРОНОЮ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
1.
2.
3.
4.
5.
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(2 години)

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:
Вступ
1.
Поняття, види та принципи управління в галузі екології
2.
Система державних та громадських органів управління в галузі екології та
їх компетенція
3.
Функції
управління
щодо
природокористування
та
охорони
навколишнього природного середовища
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2. Про екологічний аудит: Закон України від 24 червня 2004 р.
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законодавства про охорону навколишнього природного середовища: постанова
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Указ Президента України від 14 серпня 2000 р.
6. Про Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах:
Указ Президента України від 14 серпня 2000 р.
7. Про Положення про Державний комітет України по водному
господарству: Указ Президента України від 14 серпня 2000 р.
8. Про затвердження Положення про Державний комітет України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду: постанова Кабінету
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9. Про затвердження Положення про Державну систему моніторингу
довкілля: постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р.
10. Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони
довкілля: наказ Мінекоресурсів України від 27 лютого 2002 р., зареєстрований
Мін’юсті України 20 березня 2002 р.
11. Курило В.І. Правове становище органів державного управління в галузі
охорони навколишнього природного середовища та використання природних
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ресурсів // Держава та регіони. Серія: Право. – 2006. - № 2. – С. 43-44.
12. Трафаньчук Т. Система правового забезпечення стандартизації в сфері
охорони довкілля та перспективи її розвитку // Право України. – 2003. - № 4.– С.
29-32.
МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Сформувати в свідомості здобувачів уявлення про поняття, особливості та
зміст управління в галузі екології, ознайомити з системою і компетенцією
органів державного управління в галузі екології, визначити функції управління
в галузі охорони довкілля, а також інформувати майбутніх юристів про участь
громадськості в управлінні охороною довкілля.
ВСТУП
Однією з основних умов, яка гарантує ефективне вирішення екологічних
проблем, є адекватний щодо їх рівня і значення організаційний (управлінський)
механізм. Процес управління взагалі - це цілеспрямований вплив з метою
впорядкування, функціонування будь-яких систем, підтримка режиму їх
діяльності, спрямована на реалізацію завдань і цілей даної системи.
Особливо висока організація необхідна у сфері використання природних
ресурсів: землі, вод, лісів, надр землі та атмосферного повітря, тому що від
цього залежить стан економіки держави, благополуччя нашого народу, його
здоров'я і добробут. Ось чому управління природокористуванням займає одне з
головних місць в екологічних відносинах. Воно має велике теоретичне та
практичне значення. Якби управління природокористуванням відповідало
потребам життя, Україна мала б здорову екологічну обстановку і в основному
задовольняла б свої потреби в сировині.
І. ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ
ЕКОЛОГІЇ
Однією з основних умов, яка гарантує ефективне вирішення екологічних
проблем, є адекватний щодо їх рівня і значення організаційний (управлінський)
механізм.
Процес управління взагалі — це цілеспрямований вплив з метою
впорядкування, функціонування будь-яких систем, підтримка режиму їх
діяльності, спрямована на реалізацію завдань і цілей даної системи.
Управління в галузі екології — це цілеспрямована діяльність
компетентних органів та уповноважених посадових осіб, мета якої — реалізація
екологічного законодавства і забезпечення виконання його вимог. Це процес
регулювання за допомогою правових норм правовідносин у галузі екології,
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спрямований на забезпечення раціонального і ефективного використання
природних ресурсів, досягнення узгодженості дій щодо охорони навколишнього
природного середовища, попередження погіршення екологічного стану,
запобігання екологічним правопорушенням та захисту екологічних прав всіх
суб'єктів.
Управління у галузі екології повинно здійснюватись на науково–
обгрунтованих засадах, з обов'язковим врахуванням об'єктивних екологічних
законів, оскільки порушення механізму їх дії може спричинити порушення
екологічного балансу природних систем і тим самим призвести до
неповоротних змін та руйнування екологічного благополуччя.
Саме тому зміст управління в галузі екології характеризують
нижчевказані принципи:
— принцип законності в регулюванні природокористування та охорони
навколишнього природного середовища — передбачає точне та неухильне
дотримання всіма державними та громадськими органами і організаціями,
посадовими особами і громадянами вимог нормативно-правових актів з питань
екології, а також прийняття єдино правильного рішення у випадку колізії
застосовуваного законодавства;
— принцип пріоритету охорони навколишнього природного середовища
— передбачає прийняття рішення, обумовленого інтересами збереження
екологічного благополуччя, тобто максимального збереження екологічних
систем і використання їх не на шкоду іншим системам чи природним об'єктам;
— принцип плановості, цілеспрямованості і системності в управлінні
природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища —
сприяє впорядкуванню діяльності управлінських структур, виключенню її
дублювання, стихійності прийняття рішень та видачі розпоряджень;
— принцип узгодження різних рівнів і форм управління в галузі екології,
яке забезпечувало б його дієвість та ефективність, відповідність нормативних
управлінських актів спеціального характеру актам загального характеру.
Управління в галузі екології здійснюється з різних підходів: з позицій
безпосередньої чи представницької демократії або з позицій владного
розпорядження держави як єдиного і повноважного виразника волі народу —
власника всіх природних багатств країни.
Виходячи з цього, розрізняють громадське управління та державне
управління в галузі екології.
Громадське управління передбачає впровадження і зміцнення
демократичних начал в регулюванні природокористування та охорони
навколишнього природного середовища, максимальне залучення громадян
суспільства до вказаної діяльності і здійснюється громадськими об'єднаннями
та організаціями.
Управління в галузі екології покликане вирішувати багаторівневі
проблеми охорони навколишнього природного середовища. Тому залежно від їх
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значення для суспільства та обумовленого цим рівня розв'язання екологічних
проблем державне управління може здійснюватись на загальнодержавному та
регіональному рівнях.
Державне управління в галузі охорони навколишнього природного
середовища здійснюють Кабінет Міністрів України, ради народних депутатів та
їх виконавчі і розпорядчі органи на місцях, а також спеціально уповноважені на
те державні органи, такі як Міністерство охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України і його органи на місцях, інші державні
органи, до компетенції яких законодавством віднесено здійснення зазначених
функцій.
Державне регулювання здійснюється в різних правових формах:
— правотворчій — прийняття рішень, що мають форму закону і його
значення;
— правозастосовчій — розробка і прийняття нормативних актів, що
забезпечують реалізацію правотворчих нормативних актів;
— правозабезпечувальній (правоохоронній) — застосування санкцій,
визначених правовими нормами, у випадку порушення норм екологічного
законодавства.
Повсякденне управління в галузі екології має форму оперативного
господарського
розпорядження.
Здійснюється
воно
за
допомогою
адміністративних методів:
— метод наказів і приписів — передбачає точне і неухильне виконання
управлінського рішення;
— метод рекомендацій — винесення управлінських рішень, реалізація
яких передбачає можливість коригування їх з врахуванням місцевих та
об'єктних умов або особливостей;
— метод санкціонування, який ще називають методом обмеженого
самоуправління, що передбачає можливість для підпорядкованого органу
самостійного прийняття рішення, але виконання його лише після затвердження
вищестоящим компетентним органом;
— метод дозволу — повного делегування права прийняття управлінського
рішення.
З розвитком ринкових відносин все більшого поширення набувають
економічні методи управління природокористуванням та забезпеченням
охорони навколишнього природного середовища. Тому механізмові економікоправового регулювання в галузі екології буде присвячено одну із наступних
глав.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Управлінський механізм в галузі екології включає в себе дві групи
системоутворюючих інструментів:
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1) інституціональних, які складають систему державних органів
управління природокористування та охороною навколишнього природного
середовища;
2) функціональних — форм і засобів впливу на природокористування та
забезпечення охорони навколишнього природного середовища.
ІІ. СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІВ
УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ
Система органів управління — це сукупність господарських установ,
організацій, підрозділів, об'єднаних у певній підпорядкованості спільною метою
їх діяльності та наділених для її досягнення певними повноваженнями з
вимогою виконання відповідних функцій.
Система органів управління в галузі екології — це сукупність державних і
громадських юридично самостійних установ і організацій, уповноважених на
виконання функцій щодо ефективного використання природних ресурсів,
охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної
безпеки.
Організаційна (управлінська) структура системи управління в галузі
екології включає органи різного рівня державного (в тому числі місцевого,
регіонального) і громадського управління.
Органи державного управління залежно від їх компетенції поділяються на
органи загального державного управління і органи спеціального державного
управління.
Органи загального державного управління — це уповноважені
законодавчими актами органи державної виконавчої влади, до повноважень
яких серед інших відносяться і повноваження в галузі екології. Вони
здійснюють комплексне державне екологічне управління.
Вони складають перший рівень органів управління в галузі екології.
Другий рівень управління в галузі екології становлять органи
спеціального державного управління — спеціально уповноважені органи
центральної виконавчої влади, для яких функції управління щодо використання
природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища є головними і визначальними в їх діяльності.
На органи спеціального державного управління в галузі екології припадає
основне організаційне навантаження.
Систему спеціально уповноважених в галузі екології органів управління в
Україні очолює Мінприроди України. Саме цей орган виконавчої влади
уповноважений координувати діяльність всіх інших органів державної влади і
управління в галузі екології, має повноваження щодо організації правового
регулювання та ведення моніторингу в цій сфері.
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Третій рівень управління в галузі екології складають органи центральної
виконавчої влади функціонального галузевого і міжгалузевого характеру, які в
рамках своїх повноважень приймають участь у регулюванні охорони
навколишнього природного середовища та природокористування. До них
відносяться Державний комітет України по стандартизації, метрології та
сертифікації, Державна служба з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерство
охорони здоров’я та ін. їх компетенція визначається законодавством України та
положеннями про ці органи, які затверджені в установленому порядку.
До повноважень громадських природоохоронних об'єднань відносять:
— розробку і пропаганду їх природоохоронних програм; — утворення
громадських фондів охорони природи, за погодженням з місцевими радами
народних депутатів за рахунок власних коштів і добровільної трудової участі
членів громадських об'єднань, виконання робіт щодо охорони та відтворення
природних ресурсів, збереження та поліпшення стану навколишнього
природного середовища;
— участь у проведенні спеціально уповноваженими державними
органами управління у галузі охорони навколишнього природного середовища
перевірок
виконання
підприємствами,
установами,
організаціями
природоохоронних планів і заходів;
— проведення громадської екологічної експертизи, обнародування її
результатів і передача їх органам, уповноваженим приймати рішення;
— одержання у встановленому порядку інформації про стан
навколишнього природного середовища, джерела його забруднення, програми і
заходи щодо охорони довкілля;
— ініціативу проведення місцевого та республіканського референдумів з
питань, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища,
використанням природних ресурсів та забезпеченням екологічної безпеки;
— внесення до відповідних органів пропозицій про організацію територій
та об'єктів природнозаповідного фонду;
— подання до суду позовів про відшкодування шкоди, заподіяної
внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного
середовища, в тому числі здоров'ю громадян та майну громадських об'єднань;
— участь у заходах міжнародних неурядових організацій з питань
охорони навколишнього природного середовища.
Діяльність громадських об'єднань у галузі екології здійснюється
відповідно до законодавства України на основі їх статутів.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, система органів управління в галузі екології - це сукупність
державних і громадських юридично самостійних установ і організацій,
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уповноважених на виконання функцій щодо ефективного використання
природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та
забезпечення екологічної безпеки.
Організаційна (управлінська) структура системи управління в галузі
екології включає органи різного рівня державного (в тому числі місцевого,
регіонального) і громадського управління.
Органи державного управління залежно від їх компетенції поділяються на
органи загального державного управління і органи спеціального державного
управління. Основним комплексним органом, який виконує блок
природоохоронних завдань щодо всіх природних об’єктів є Мінприроди
України.
ІІІ. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЩОДО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Управління в галузі екології здійснюється уповноваженими на те
державними або громадськими органами через виконання покладених на них
функцій.
Функції кожного з них визначаються завданнями, які належить
вирішувати цим органам, та відображають специфіку їх діяльності і визначають
коло їх обов'язків.
В найбільш загальних рисах функції управління в будь-якій галузі, в тому
числі і в галузі екології, охоплюють наступне:
1) організацію діяльності всіх структур даної управлінської системи та
організацію функціонування всіх підлеглих їй елементів;
2) координацію їх діяльності з метою досягнення кінцевої мети;
3) контроль за їх діяльністю з метою забезпечення досягнення кінцевої
мети управління.
Загальні
функції
управління
державних
органів
стосовно
природокористування та природоохоронної діяльності конкретизовані в їх
спеціальних функціях. Розглянемо найбільш важливі з них, які є базовими,
оскільки слугують запорукою виконання всіх інших функцій.
1. В першу чергу, передбачувана діяльність з приводу управління вимагає
наявності достовірних та найбільш повних відомостей про об'єкт управління.
Тому однією з головних в діяльності органів управління в галузі екології є
функція ведення обліку природних ресурсів та природних об'єктів.
Стосовно управління в галузі екології облікова функція має два різновиди,
що відображають її сутність:
— екологічна облікова функція — ведення екологічного моніторингу;
— економічна облікова функція — ведення природоресурсових кадастрів
та Червоної та Зеленої книг України.
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Екологічний моніторинг. Екологічний моніторинг — це система
збирання (шляхом спостережень), оброблення та аналізу інформації про стан
навколишнього природного середовища з метою його оцінки і прогнозування
його змін та розроблення науково-обгрунтованих рекомендацій для прийняття
управлінських рішень.
Система державного моніторингу в Україні створюється з дотриманням
міжнародних вимог і є сумісною з аналогічними міжнародними системами.
Система державного моніторингу навколишнього природного середовища в
Україні будується на принципах об'єктивності і достовірності, систематичності
спостережень за станом навколишнього природного середовища та об'єктами
впливу на нього, — багаторівневості, — узгодженості нормативного та
методичного забезпечення, узгодженості технічного та програмного
забезпечення, комплексності в оцінці екологічної інформації, — оперативності
походження інформації між окремими ланками системи та вчасного
інформування органів державної виконавчої влади, відкритості екологічної
інформації для населення.
Державний моніторинг в Україні у межах своїх повноважень здійснюють
Мінприроди України, Національне космічне агентство України, Міністерство
охорони здоров'я України, Міністерство аграрної політики та продовольства,
Державний комітет України по гідрометеорології, Центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та
відтворення водних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального
використання надр, Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері лісового господарства, Державний комітет України земельних
ресурсів та їхні органи на місцях.
Ведення державних кадастрів — особливо важлива діяльність спеціально
уповноважених на те органів, тому що вона слугує основою для виконання всіх
інших управлінських функцій в галузі екології. На основі кадастрових даних
здійснюється розробка науково-обгрунтованих планів і прийняття рішень щодо
природокористування та природоохоронної діяльності, розподіл і перерозподіл
природних ресурсів, організація ресурсовпорядження та ін.
2. Функція планування заходів щодо використання природних ресурсів та
охорони навколишнього природного середовища обумовлена потребою
раціонального, ефективного та ощадливого використання природних ресурсів,
забезпечення здорового довкілля і відтворення природних ресурсів. Для органів
державного управління в галузі екології вона є обов'язковою в зв'язку з тим, що
загальновідомо і доведено практикою, що тільки чітко визначена, наперед
спланована, а не стихійна, діяльність в будь-якій галузі може бути ефективною.
Функція планування в галузі екології охоплює широкий спектр діяльності:
від визначення основних напрямків державної політики в цій галузі до
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конкретизації їх під час розробки і затвердження проектів схем розвитку і
розміщення продуктивних сил, галузей народного господарства, генеральних
планів населених пунктів, схем районного планування, проектів на будівництво
та реконструкцію підприємств та об'єктів, які можуть негативно впливати на
стан навколишнього природного середовища, суто екологічних програм
(міждержавних, державних, регіональних і місцевих), розрахованих на
перспективу.
Екологічна програма — це комплекс взаємоузгоджених територіальних
заходів, спрямованих на поліпшення співіснування природних екологічних
систем і суспільства. Державна екологічна програма передбачає заходи щодо
стабілізації та поліпшення стану навколишнього природного середовища
України чи його окремих складових (повітряного басейну, водних ресурсів
тощо).
Державними екологічними програмами визначається єдина політика в
галузі екології, що повинна реалізовуватись через відповідні регіональні
програми.
3. Не менш важливою за значенням функцією управління в галузі екології
є організація ресурсовпорядження та розподілу (перерозподілу) природних
ресурсів.
Ресурсовпорядження — це діяльність державних органів управління з
приводу виконання державно-правових заходів, спрямованих на виконання
природоресурсового законодавства, забезпечення раціонального використання,
ефективного відтворення та охорони навколишнього природного середовища.
Видами ресурсовпорядження є землеустрій, лісовпорядкування, діяльність
щодо встановлення порядку використання інших природних об'єктів, наприклад
визначення режиму використання та порядку створення і оголошення об'єктів
природно-заповідного фонду і т. ін.
Процедура перерозподілу природних ресурсів закріплена законодавчими
нормативними актами. Вона передбачає подання клопотання про виділення
природних ресурсів у власність чи користування, розгляд внесеного клопотання
уповноваженими органами і в разі їх згоди — погодження матеріалів щодо
перерозподілу природних ресурсів із заінтересованими органами державного
управління, підготовку відповідних проектів на перерозподіл природних
ресурсів, розгляд проектів власниками і первинними природокористувачами та
прийняття рішення про перерозподіл природних ресурсів, визначення їх
розмірів та виділення їх меж в натурі, видачу відповідного акта на право
природокористування і реєстрацію його в органах місцевої виконавчої влади.
4. Ще однією функцією управління в галузі екології є нормативно-правова
та технічна регламентація і регулювання природокористування. Досягаються
вони за допомогою екологічної стандартизації і нормування господарської
діяльності з позицій її екологізації.
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Екологічна стандартизація і нормування здійснюються з метою
забезпечення раціонального використання природних ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки шляхом встановлення комплексу обов'язкових для
виконання
природо-користувачами
норм,
правил,
вимог
щодо
природокористування та охорони навколишнього природного середовища.
Державні екологічні стандарти — це науково обгрунтовані, юридично
значимі нормативні документи, які визначають поняття і терміни, режим
використання і охорони природних ресурсів, методи контролю за станом
навколишнього природного середовища і його об'єктів, вимоги щодо
запобігання шкідливого впливу забруднення навколишнього природного
середовища на здоров'я людей, інші питання, пов'язані з охороною довкілля та
використанням природних ресурсів.
Щорічно встановлені компетентними органами ліміти використання
природних ресурсів визначають обсяги природних ресурсів, на підставі яких
видаються дозволи на їх спеціальне використання.
Отже, ще однією функцією управління в галузі використання природних
ресурсів та охорони навколишнього природного середовища є екологічне
ліцензування.
5. Екологічне ліцензування — це видача дозволу спеціально
уповноваженими державними органами на реалізацію проекту господарської
або іншого виду діяльності з позицій її екологізації.
Мета екологічного ліцензування — забезпечення раціонального і
ощадливого використання природних ресурсів, охорона навколишнього
природного середовища від негативного впливу господарської та іншої
діяльності. Тому екологічному ліцензуванню підлягає будь-яка діяльність
громадян, підприємств, установ, організацій в порядку спеціального
використання окремих видів природних ресурсів, а також діяльність, що може
призвести до негативного впливу на стан довкілля, надходження у навколишнє
природне середовище речовин та енергії, які шкідливо впливають на умови
життєзабезпечення людини, існування і розвиток рослинного та тваринного
світу.
Порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів
регулюється Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України.
До природних ресурсів, на які видається дозвіл на спеціальне
використання, належать:
— територіальні та внутрішні морські води;
— природні ресурси континентального шельфу та виключної (морської)
економічної зони;
— підземні води;
— поверхневі води, що знаходяться або використовуються на території
більш як однієї області;
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— тварини, в тому числі риби, водні безхребетні та морські ссавці, які
перебувають у стані природної волі, а також інші об'єкти тваринного світу,
віднесені до ресурсів загальнодержавного значення;
— лісові ресурси державного значення;
— природні ресурси в межах території та об'єктів природно-заповідного
фонду загальнодержавного значення;
— види тварин і рослин, занесені до Червоної книги України;
— корисні копалини, за винятком загальнопоширених;
— природні ресурси місцевого значення.
У разі порушення користувачем умов природокористування, різкого
погіршення стану навколишнього природного середовища у процесі
природокористування дозвіл на це може бути скасовано органом, який його
видав.
6. Важливою функцією управління в галузі екології є організація
проведення екологічної експертизи.
Відповідно до визначення, даного в ст. 1 Закону України «Про екологічну
експертизу», екологічна експертиза — це вид науково-практичної діяльності
спеціально-уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань
та об'єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному
дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів
чи об'єктів, реалізація і діяльність яких може негативно впливати або впливає на
стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, і спрямована на
підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності
нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного
середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів,
забезпечення екологічної безпеки.
Організація проведення екологічної експертизи — це один із основних
важелів державного регулювання захисту навколишнього природного
середовища та природних ресурсів шляхом санкціонування державою тих чи
інших видів діяльності за позитивними результатами екологічної експертизи.
Законодавче регулювання у галузі екологічної експертизи здійснює
Верховна Рада України.
Щодо форм екологічної експертизи, то Законом України «Про екологічну
експертизу» від 9 лютого 1995 року визначено державну, громадську та інші
види екологічної експертизи.
До функцій державних органів управління в галузі екології відноситься і
екологічне інформування.
Екологічне
інформування
—
це
урегульована
екологічним
законодавством діяльність спеціально уповноважених державних органів, яка
включає збір, узагальнення і надання інформації про екологічну обстановку та її
вплив на навколишнє природне середовище і стан здоров'я людей.
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Обов'язковість і необхідність виконання цієї функції обумовлена
конституційним положенням про право кожного громадянина на вільний доступ
до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів
побуту. Крім того, інформаційне забезпечення є передумовою успішної
управлінської діяльності в будь-якій сфері, в тому числі і в екологічній. Тому
одним із основних напрямків інформаційної діяльності в державі є екологічний.
Екологічна інформаційна діяльність забезпечується державними
виконавчими органами, на які покладено обов'язок створення бази та банку
даних щодо екологічної безпеки та екологічного інформування.
Відповідно до статті 25 Закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища» обов'язок інформування про стан довкілля покладено
на Мінприроди України, його органи на місцях (державні управління
екологічної безпеки в області, містах Києві та Севастополі), інші спеціально
уповноважені державні органи в галузі екології.
Однією із базових функцій управління в галузі екології є функція
контролю за використанням природних ресурсів та охороною навколишнього
середовища — функція екологічного контролю.
Це регламентована правовими нормами діяльність державних органів і
органів громадського контролю щодо перевірки дотримання юридичними і
фізичними особами вимог екологічного законодавства.
Завданням екологічного контролю є забезпечення додержання вимог
законодавства про охорону навколишнього природного середовища всіма
державними органами, підприємствами, установами та організаціями незалежно
від форм власності та підпорядкування, а також громадянами.
Тому екологічний контроль представляє собою сукупність організаційноправових заходів, спрямованих на спонукання суб'єктів екологічного права,
учасників екологічних правовідносин до виконання правил і дотримання норм
екологічної безпеки та попередження екологічних правопорушень.
Основні способи здійснення контролю:
1) спостереження за станом навколишнього природного середовища і його
змінами під впливом господарської та інших видів діяльності;
2) перевірка діяльності підприємств, установ та організацій щодо
виконання вимог природоохоронного законодавства, виконання планів і заходів
з охорони навколишнього природного середовища і знешкодження та
нейтралізації негативного впливу господарської діяльності, щодо раціонального
використання природних ресурсів, оздоровлення довкілля.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, функції управління в галузі охорони довкілля - це особливі
види діяльності за напрямами і змістом суб'єктів управління, що є необхідні для
організації охорони довкілля (або основні напрями діяльності відповідних
суб'єктів щодо організації охорони довкілля).
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До основних функцій в цій галузі можна віднести: облік в галузі
використання природних ресурсів і охорони довкілля; ведення державних
кадастрів природних ресурсів; просторово-територіальний устрій об'єктів
природи; розподіл та перерозподіл природних ресурсів; екологічне
прогнозування; екологічне програмування; моніторинг довкілля; інформування
про стан довкілля; ліцензування і видача дозволів в галузі використання
природних ресурсів; лімітування в галузі використання і охорони довкілля;
екологічне нормування і стандартизація; екологічний контроль; екологічна
експертиза та інші.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Управління в галузі екології - це цілеспрямована діяльність компетентних
органів та уповноважених посадових осіб, мета якої - реалізація екологічного
законодавства і забезпечення виконання його вимог. Це процес регулювання за
допомогою правових норм правовідносин у галузі екології, спрямований на
забезпечення раціонального і ефективного використання природних ресурсів,
досягнення узгодженості дій щодо охорони навколишнього природного
середовища, попередження погіршення екологічного стану, запобігання
екологічним правопорушенням та захисту екологічних прав всіх суб'єктів.
В будь-якому випадку управління у галузі екології повинно здійснюватись
на науково - обґрунтованих засадах, з обов'язковим врахуванням об'єктивних
екологічних законів, оскільки порушення механізму їх дії може спричинити
порушення екологічного балансу природних систем і тим самим призвести до
неповоротних змін та руйнування екологічного благополуччя.
Система органів управління в галузі екології - це сукупність державних і
громадських юридично самостійних установ і організацій, уповноважених на
виконання функцій щодо ефективного використання природних ресурсів,
охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної
безпеки.
Організаційна (управлінська) структура системи управління в галузі
екології включає органи різного рівня державного (в тому числі місцевого,
регіонального) і громадського управління.
Органи державного управління залежно від їх компетенції поділяються на
органи загального державного управління і органи спеціального державного
управління. Основним комплексним органом, який виконує блок
природоохоронних завдань щодо всіх природних об’єктів є Міністерство
охорони навколишнього природного середовища України.
Функції управління в галузі охорони довкілля - це особливі види діяльності
за напрямами і змістом суб'єктів управління, що є необхідні для організації
охорони довкілля (або основні напрями діяльності відповідних суб'єктів щодо
організації охорони довкілля).
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До основних функцій в цій галузі можна віднести: облік в галузі
використання природних ресурсів і охорони довкілля; ведення державних
кадастрів природних ресурсів; просторово-територіальний устрій об'єктів
природи; розподіл та перерозподіл природних ресурсів; екологічне
прогнозування; екологічне програмування; моніторинг довкілля; інформування
про стан довкілля; ліцензування і видача дозволів в галузі використання
природних ресурсів; лімітування в галузі використання і охорони довкілля;
екологічне нормування і стандартизація; екологічний контроль; екологічна
експертиза та інші.
Забезпечення належного результату діяльності в галузі охорони довкілля
неможливе без спільних зусиль всіх громадян. Законодавство України надає
можливості впливу і участі громадян в діяльності по охороні довкілля. Закон
України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає
громадське управління як різновид управління в галузі охорони довкілля. До
форм участі громадськості в управлінні охороною довкілля можна віднести:
референдум; звернення громадян; збори громадян за місцем проживання;
громадське обговорення проектів рішень в галузі екології; громадську
екологічну експертизу; громадський екологічний контроль; збори, мітинги,
демонстрації; звернення до суду та інші.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ДАНОЇ ТЕМИ:
При підготовці цієї теми здобувачу слід:
11) опрацювати конспект лекції;
12) ознайомитися із навчальною літературою з цієї теми;
13) ознайомитися із нормативно-правовими актами, які стосуються питань
державно-правового регулювання права природного користування;
14) опрацювати монографічну літературу, статті в періодичних виданнях з
цієї теми;
15) вести конспект підготовки до семінарського заняття.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:
8. Які основні форми взаємодії суспільства і природи та форми охорони
природи?
9.
Яке на вашу думку соціальне призначення екологічного права та мета
його вивчення?
10. Які суспільні відносини регулює екологічне право і яка їх структура?
11. У чому суть комплексного підходу до регулювання відносин по
охороні і раціональному використанню природних ресурсів?
12. У системі яких екологічних відносин більш прийнятним є
застосування адміністративно-правового методу регулювання, а в яких цивільно-
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правового?
13. Що виступає об'єктами екологічного права?
14. Дайте перелік основних диференційованих об'єктів екологічного
права та ознайомтесь з їх визначеннями, що даються у відповідних поресурсових
кодексах та законах.
ТЕМА № 4. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО
ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ
2
(2 години)
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:
Вступ
7.
Земля як об'єкт правової охорони і використання. Категорії земель
8.
Право власності на землю.
9.
Право землекористування: поняття, правовий режим та
класифікація. Права та обов’язки землекористувачів
10. Функції державного управління в галузі використання і охорони
земель
11. Охорона земель.
12. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства
Висновки
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1.
Конституція України 26 червня 1996 року.
2.
Земельний кодекс України від 10 січня 2014 р.
3.
Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р.
4.
Про державний контроль за використанням та охороною земель:
Закон України від 19.06.2003 р.
5.
Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 р.
6.
Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обмежень: Закон України від 01.07.2004 р.
7.
Про Положення про Державний комітет України по земельних
ресурсах: Указ Президента України від 14.08.2000 р.
8.
Про утворення Державної інспекції з контролю за використанням і
охороною земель: постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2002р.
9.
Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі і
землекористувачам: постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.1993р.
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10. Про розміри і Порядок визначення втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню: постанова
Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р.
11. Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які
перебувають у власності громадян або юридичних осіб: постанова Кабінету
Міністрів України від 11.04.2002 р.
12. Про порядок ведення державного земельного кадастру: постанова
Кабінету Міністрів України від 12.01.1993 р.
13. Про затвердження Положення про моніторинг земель: постанова
Кабінету Міністрів України від 20.08.1993 р.
14. Про затвердження Положення про моніторинг ґрунтів на землях
сільськогосподарського призначення: наказ Мінагрополітики України від
26.02.2004 р., зареєстрований в Мін'юсті України 29.03.2004 р.
15. Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої
забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення
природоохоронного законодавства: наказ Мінекобезпеки від 27.10.1997 р.,
зареєстрований в Мін'юсті України 05.05.1998 р.
16. Про затвердження Порядку видачі дозволів та анулювання
спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого
шару ґрунту) земельних ділянок: наказ Держкомзему України від 04.01.2005 р.,
зареєстрований в Мін'юсті України 20.01.2005 р.
МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Сформувати в свідомості здобувачів уявлення про землю як об’єкт
охорони і використання, ознайомити з об’єктами, суб’єктами, змістом права
землекористування, визначити функції державного управління в галузі
використання і охорони земель, а також інформувати майбутніх юристів про
зміст правової охорони земель та юридичну відповідальність за порушення
земельного законодавства.
ВСТУП
Стаття 14 Конституції України та ст. 1 Земельного кодексу України
проголошують: «Земля є основним національним багатством, що перебуває під
особливою охороною держави». Ця норма безпосередньо вказує на особливо
важливу роль, значення даного компонента природи для людини, суспільства та
держави.
Ключова роль землі стосовно інших компонентів природи визначається
властивими їй унікальними функціями. Земля основа життя людини, джерело
задоволення її першочергових потреб, необхідна умова існування. В
екологічному аспекті земля є головною ланкою всіх неземних біоценозів і
біосфери планети в цілому. Її ґрунт, тобто поверхневий шар, що має родючість,
насичений органо-мінеральним складом і відзначається особливим типом
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будови, забезпечує ріст рослин, служить живильним середовищем для
рослинного і тваринного світу, зберігає воду й очищує її природним шляхом. В
економічному відношенні земля виконує функції засобу виробництва (в
сільському, лісовому господарстві тощо) і просторового операційного базису (в
більшості галузей переробної промисловості, будівельної індустрії тощо). Земля
є джерелом краси і багатства природи і має велике значення для підтримання
здоров'я людей, організації їх відпочинку, тобто відіграє важливу культурнооздоровчу функцію.
Все це зумовлює об'єктивну необхідність наукового обґрунтування та
встановлення належного правового режиму використання та охорони земель,
який би забезпечував збереження землі як природного об'єкта, ефективне
поєднання і виконання всіх зазначених функцій.
І. ЗЕМЛЯ ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ.
КАТЕГОРІЇ ЗЕМЕЛЬ.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону земель» земля — це
поверхня суші з ґрунтами, корисними копалинами та іншими природними
елементами, що органічно поєднані та функціонують разом з нею.
В Конвенції ООН про боротьбу з опусетлюванням у тих країнах, що
потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці
(2002 р.) дається міжнародно-правове визначення цього поняття: «земля —
означає земну біопродуктивну систему, що включає в себе ґрунт, воду, рослинність,
іншу біомасу, а також екологічні і гідрологічні процеси, що відбуваються
усередині системи».
В юридичній літературі містяться різноманітні дефініції цієї категорії.
Землі України (ст..18 ЗК) - це усі землі в межах її території, в тому числі
острови та землі, зайняті водними об'єктами, які за основним цільовим
призначенням поділяються на категорії.
Категорії земель України мають особливий правовий режим.
Правовий режим земель - це встановлений правовими нормами порядок
та умови використання за цільовим призначенням земель усіх категорій,
забезпечення та охорону прав власників землі і землекористувачів, здійснення
державного управління земельними ресурсами, контролю за раціональним
використанням землі і додержанням земельного законодавства, ведення
державного земельного кадастру, проведення землеустрою, моніторингу землі,
справляння плати за землю і застосування юридичної відповідальності за
порушення земельного законодавства. Загальний правовий режим поширюється
на весь склад земель України, особливий режим є притаманним окремим
категоріям земель.
Земельний кодекс України (ст. 19) виділяє 9 категорій земель.
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1)Землі
сільськогосподарського
призначення.
Землями
сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для виробництва
сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науководослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої
інфраструктури або призначені для цих цілей (ст. 22 Земельного кодексу
України). Правовий режим цієї категорії земель закріплений ст. 22—37 Кодексу
та деталізується в окремих положеннях стосовно суб'єктів власності та
використання в законах України «Про фермерське господарство», «Про
сільськогосподарську кооперацію», «Про особисте селянське господарство»,
підзаконних нормативно-правових актах. Основна особливість правового режиму
земель сільськогосподарського призначення — встановлення їх пріоритетності в
системі інших категорій земель (як закріплює ст. 23 Земельного кодексу
України: «Землі, придатні для потреб сільського господарства, повинні
надаватись насамперед для сільськогосподарського використання»).
2)Землі житлової та громадської забудови. До земель житлової та
громадської забудови належать земельні ділянки в межах населених пунктів, які
використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і
споруд, інших об'єктів загального користування (ст. 38 Земельного кодексу
України). Правове регулювання цієї категорії земель базується на нормах
Земельного кодексу (зокрема, статей 38—42) та нормах спеціального
законодавства, що регулює порядок їх використання: Закон України «Про
планування та забудову територій», Закон України «Про основи містобудування»,
наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
України від 10.12.2001 р. «Про затвердження Типових регіональних правил
забудови», наказ МОЗ України від 19.06.1996 р. «Про затвердження Державних
санітарних правил планування та забудови населених пунктів» та інші.
3) Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення.
Це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об'єктами, що
мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та
іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій та об'єктів
природно-заповідного фонду (ст. 43 Земельного кодексу України), їх правовий
режим визначений статтями 43—46 Земельного кодексу України, а також
рядом спеціальних нормативно-правових актів, серед яких Закон України «Про
екологічну мережу України», Закон України «Про природно-заповідний фонд
України», Положення про Проекти організації території установ природногозаповідного фонду України, затвердженими наказом Мінприроди України від
6.07.2005 р., Порядок надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних
угідь міжнародного значення, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 29.08.2002 р.
4) Землі оздоровчого призначення. До земель оздоровчого призначення
належать землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються
або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування
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людей (ст. 47 Земельного кодексу України). Правовий режим земель
оздоровчого призначення крім відповідних статей Земельного кодексу України
(статті 47—49), регулюється Законом України «Про курорти».
5) Землі рекреаційного призначення. До земель рекреаційного призначення
належать землі, які використовуються для організації відпочинку населення,
туризму та проведення спортивних заходів (ст. 50 Земельного кодексу України).
Склад, порядок їх використання та охорони визначений Земельним кодексом
України (статті 50—52), Законом України «Про туризм», Державними
санітарними правилами планування та забудови населених пунктів,
затвердженими наказом МОЗ України від 19.06.1996 р., Правилами утримання
зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Мінбуду
України від 10.04.2006 р. та іншими актами, що визначають правовий режим
рекреаційних зон.
6)
Землі історико-культурного призначення, їх склад та правовий
режим встановлений статтями 53—54 Земельного кодексу України та
законами України «Про охорону культурної спадщини», «Про музеї та музейну
справу», постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. «Про
затвердження Порядку визначення меж та розмірів використання історичних
ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території
історичних ареалів населених місць» та іншими актами.
7)Землі лісогосподарського призначення. Ця категорія земель до введення в
дію нової редакції Лісового кодексу України і внесення відповідних змін в
земельне законодавство мала назву «землі лісового фонду». До земель
лісогосподарського призначення належать землі, вкриті лісовою рослинністю, а
також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та
використовуються для потреб лісового господарства (ст. 55 Земельного кодексу
України). Порядок їх використання і охорони регулюється статтями 55—57
Земельного кодексу України, Лісовим кодексом України, Законом України «Про
мисливське господарство та полювання», постановою Кабінету Міністрів України
від 27.07.1995 р. «Про затвердження Порядку поділу лісів на групи, віднесення їх
до категорії захисності та виділення особливо захисних земельних ділянок
лісового фонду».
8)Землі водного фонду, їх правовий режим регулюється статтями 58—64
Земельного кодексу України, а також нормами Водного кодексу України,
постановами Кабінету Міністрів України від 13.05.1996 р. «Про затвердження
Порядку користування землями водного фонду», від 8.05.1996 р. «Про
затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму
ведення господарської діяльності в них», від 14.04.1997 р. «Про затвердження
Порядку встановлення берегових смуг водних шляхів та користування ними» та
іншими.
9) Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та
іншого призначення. Землями промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики,
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оборони та іншого призначення визнаються земельні ділянки, надані в
установленому порядку підприємствам, установам та організаціям для здійснення
відповідної діяльності (ст. 65 Земельного кодексу України). Режим їх
використання регулюється загальними нормами, що включені у главу 13
Земельного кодексу України, та законодавчими актами, які регулюють режим
здійснення відповідного виду діяльності: Гірничий закон України, закони
України «Про транспорт», «Про трубопровідний транспорт», «Про
автомобільний транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про міський
електричний транспорт», «Про телекомунікації», «Про електроенергетику», «Про
оборону України», Повітряний кодекс України та прийняті для їх виконання
відповідні підзаконні акти.
Грунти, завдяки вмісту в них гумусу — комплексу специфічних органічних
речовин — і є тим безпосереднім природним тілом і водночас, специфічним
об'єктом
правових
відносин,
що
зумовлюють
родючість
земель
сільськогосподарського призначення. Враховуючи таку унікальну цінність
ґрунтів, Земельний кодекс вперше правомірно визнав їх об'єктом особливої
охорони (ст. 168).
Грунт (ст. 1 Закон України «Про охорону земель») — природно-історичне
органомінеральне тіло, що утворилося на поверхні земної кори і є осередком
найбільшої концентрації поживних речовин, основою життя та розвитку людства
завдяки найціннішій своїй властивості — родючості.
Слід зазначити, що ґрунти виступають об'єктом регулювання насамперед
охоронних відносин.
Розділ III Земельного кодексу України визначає режим прав на землю
(право власності, користування, оренди, земельні сервітути тощо), а розділ IV
встановлює порядок набуття і реалізації права на землю. При цьому в ст. 79
Земельного кодексу України вперше дається визначення ще одного поняття,
об'єкта земельних відносин, зокрема відносин власності, — земельної ділянки.
Земельна ділянка — це частина земної поверхні з установленими межами,
певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами. У наведеному
визначенні землі як об'єкта права власності має місце позначення землі на
диференційованому рівні, тобто на рівні конкретної земельної ділянки.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, земля є об’єктом правової охорони і може бути визначена як
поверхня суші з ґрунтами, корисними копалинами та іншими природними
елементами, що органічно поєднані та функціонують разом з нею. Поряд з цим
поняттям земельне законодавство дає визначення земельної ділянки та грунту,
що є нетотожними поняттями.
До земель України належать усі землі в межах її території, в тому числі
острови та землі, зайняті водними об'єктами, які за основним цільовим
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призначенням поділяються на категорії. Категорії земель України мають
особливий правовий режим.
ІІ. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ
Відповідно до ч. 1 ст. 78 ЗК право власності на землю в
суб'єктивному смислі — це право володіти, користуватися і розпоряджатися
земельними ділянками.
В об'єктивному смислі—це сукупність правових норм, які регулюють
відносини щодо володіння, користування та розпорядження землею.
Правомочність володіння — це право фактичного (фізичного чи
господарського) панування над певною земельною ділянкою. Правомочність
користування — це право власника земельної ділянки привласнювати її корисні
властивості. У ЗК визначено спеціальні вимоги щодо цільового, раціонального й
ефективного використання власником своєї земельної ділянки. Правомочність
розпорядження — це право власника вчиняти дії, спрямовані на зміну
юридичного статусу, економічного призначення чи стану земельної ділянки,
визначення її юридичної долі (угоди купівлі-продажу, дарування, міни та ін.).
Земельна ділянка як об'єкт права власності — це частина земної
поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з
визначеними щодо неї правами. Право власності на земельну ділянку
поширюється в її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, а також на водні
об'єкти, ліси і багаторічні насадження, які на ній ростуть, а також на простір
над та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення
житлових, виробничих та інших будівель і споруд (ст. 79 ЗК).
Відповідно до ст. 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне
повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території
України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської)
економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені
Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та
органи місцевого самоврядування в межах, визначених Основним Законом.
Аналізуючи положення ЗК, можна виділити публічну та приватну
форми права власності на землю. Різновидами першої є право державної та
комунальної власності. Право приватної власності на землю поділяють на
право власності громадян і право власності юридичних осіб.
Особам (їх спадкоємцям), які мали у власності земельні ділянки до 15
травня 1992 р. (з дня набрання чинності ЗК), земельні ділянки не повертаються
(ч. 4 ст. 78 ЗК).
Види власності на землю
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Земельна ділянка може перебувати у спільній власності з визначенням
частки кожного з учасників спільної власності (спільна часткова власність)
або без такого (спільна сумісна власність). Право спільної власності на землю
посвідчується державним актом на право власності на землю (ст. 86 ЗК).
Право спільної часткової власності на земельну ділянку виникає:
а)
за добровільного об'єднання власниками належних їм земельних
ділянок;
б)
у разі придбання у власність земельної ділянки двома чи більше
особами за цивільно-правовими угодами;
в)
за прийняття спадщини на земельну ділянку двома або більше
особами;
г)
за рішенням суду (ст. 87 ЗК).
Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що
перебуває у спільній частковій власності, здійснюються за згодою всіх
співвласників згідно з договором, а у разі недосягнення згоди — у судовому
порядку. Договір про спільну часткову власність на земельну ділянку
укладають у письмовій формі та посвідчують нотаріально.
Учасник спільної часткової власності має право: вимагати виділення
належної йому частки зі складу земельної ділянки і окремо, так і разом з
іншими учасниками, а у разі неможливості виділення частки — вимагати
відповідної компенсації; на отримання в його володіння, користування частини
спільної земельної ділянки, що відповідає розміру належної йому частки;
відповідно до розміру своєї частки на доходи від використання спільної
земельної ділянки. Він також відповідає перед третіми особами за
зобов'язаннями, пов'язаними із спільною земельною ділянкою, і повинен брати
участь у сплаті податків, зборів і платежів, а також у витратах з утримання і
зберігання спільної земельної ділянки.
У разі продажу учасником належної йому частки у спільній частковій
власності на земельну ділянку інші учасники мають переважне право купівлі
частки відповідно до закону (ст. 88 ЗК).
Земельна ділянка може належати на праві спільної сумісної власності
лише громадянам.
У спільній сумісній власності перебувають земельні ділянки:
а)
подружжя;
б)
членів фермерського господарства, якщо інше не передбачено
угодою між ними;
в)
співвласників жилого будинку.
Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою спільної
сумісної власності здійснюються за договором або законом.
Співвласники такої земельної ділянки мають право на її поділ або на
виділення з неї окремої частки, що їх може бути здійснено за умови
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попереднього визначення розміру земельних часток, які є рівними, якщо інше
не передбачено законом або не встановлено судом (ст. 89 ЗК).
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Проведення в Україні економічної реформи, спрямованої н формування в
країні засад ринкової економіки, закономірно обумовило необхідність
упровадження світового досвіду в систему відносин власності, у тому числі й на
землю.
Саме такий підхід до структури форм земельної власності реалізований у
чинний Конституції України. У статті 14 Конституції зазначено, що право
власності на землю набувається і реалізується громадянами, юридичними
особами та державою. А у статті 142 Основного Закону встановлено, що земля
може знаходитись і у власності територіальних громад сіл, селищ, міст і районів
у містах. Таким чином, в Україні конституційно встановлені дві форми
земельної власності, а саме публічна (суспільна) власність, яка охоплює
державну і комунальну власність, та приватна власність, яка охоплює власність
фізичних осіб і власність недержавних юридичних осіб.
ІІІ. ПРАВО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ,
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
Право землевикористання в багатьох випадках виступає обов'язковою
основою здійснення інших видів природокористування. Так, наявність у суб'єкта
прав на конкретну земельну ділянку згідно зі ст. 95 Земельного кодексу створює
можливість використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні
на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини (місцевого значення),
торф, лісові угіддя, водні об'єкти, а також інші властивості землі. У цих випадках
використання інших природних об'єктів здійснюється згідно з правовими
приписами відповідних поресурсових кодексів і законів (наприклад, ст. 23 Кодексу
України про надра, ст. 9 Лісового кодексу України, ст. 43 Водного кодексу України).
Право землевикористання – це юридичне забезпечена можливість
отримання чи видобування корисних властивостей землі або доходів з
відповідних земельних ділянок у процесі їх безпосередньої експлуатації з
дотриманням відповідних правил їх охорони.
Сутність сучасного права землевикористання в екологічному аспекті
полягає в тому, що воно повинно бути екологозбалансованим і здійснюватися на
певних принципах.
Принципи землекористування:
1)
поєднання особливостей використання землі як територіального
базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва. Використання землі
як територіального базису означає, що її експлуатація пов'язана із здійсненням
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будь-якої діяльності людини. Принцип використання землі як основного засобу
виробництва стосується насамперед земель сільськогосподарського призначення
та земель лісового фонду. Відповідні правові приписи закріплені в гл. 5 Земельного
кодексу України. Нарешті, принцип використання землі як природного ресурсу
знайшов своє закріплення у ряді статей Земельного кодексу. Так, ст. 19 Кодексу за
основним цільовим призначенням виокремлює самостійні категорії земель.
Земельний кодекс (гл. 7,8 і 9 ) закріплює правовий режим земель природнозаповідного фонду, оздоровчого, рекреаційного призначення та деяких інших
земель як об'єктів природи (наприклад, земель лісового та водного фондів тощо);
2)
забезпечення раціонального використання та охорони земель;
3)
пріоритет вимог екологічної безпеки;
4)
забезпечення рівності права власності на землю громадян,
юридичних осіб, територіальних громад та держави;
5)
невтручання держави в здійснення громадянами, юридичними
особами та територіальними громадами своїх прав щодо володіння,
користування і розпорядження землею, крім випадків, передбачених законом
(ст.5 Земельного кодексу України).
Використання землі базується на двох правових титулах:
- праві власності на земельну ділянку
- праві землевикористання.
Право постійного користування земельною ділянкою – здійснення
права володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває в
державній або комунальній власності, без встановлення строку. Це право
можуть здійснювати лише дві категорії суб'єктів: а) підприємства, установи та
організації, що належать до державної та комунальної власності; б) громадські
організації інвалідів України, їх підприємства (об'єднання), установи та
організації.
Права землекористувачів (ст. 95 ЗК України):
a. самостійно господарювати на землі;
b.
власності на посіви і насадження сільськогосподарських та
інших культур, на вироблену сільськогосподарську продукцію;
c. використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на
земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові угіддя,
водні об'єкти, а також інші корисні властивості землі;
d.
на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;
e. споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і споруди.
Обов’язки землекористувачів (ст. 96 ЗК України):
1.
забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;
2.
додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;
3.
своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату;
4.
не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та
землекористувачів;
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5.
підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні
властивості землі;
6.
своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та
органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та
інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом;
7.
дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з
встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;
8.
зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі
зрошувальних і осушувальних систем.
Підстави припинення права власності і права користування
земельними ділянками можна поділити на:
• добровільні (добровільна відмова власника або користувача від права
на земельну ділянку; припинення юридичної особи чи смерть фізичної особи;
відчуження земельної ділянки за рішенням власника);
1
примусові (звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу
кредитора; відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та
для суспільних потреб; конфіскація за рішенням суду; невідчуження земельної
ділянки іноземними особами та особами без громадянства у встановлений строк
у випадках, визначених ЗК; використання земельної ділянки способами, які
суперечать екологічним вимогам; використання земельної ділянки не за
цільовим призначенням; систематична несплата земельного податку або
орендної плати).
Статтею 144 ЗК врегульовано порядок припинення права користування
земельними ділянками, які використовуються з порушенням земельного
законодавства.
Якщо до особи переходить право власності на земельну ділянку, яка за ЗК
не може перебувати в її власності, ця ділянка підлягає відчуженню її власником
протягом року з моменту переходу такого права. У випадках, коли особа
протягом встановленого строку цього не зробила, така ділянка підлягає
примусовому відчуженню за рішенням суду. Особа, до якої переходить право
власності на земельну ділянку і яка не може набути право власності на землю,
має право отримати її в оренду (ст. 145 ЗК).
Особа, у якої було примусово відчужено земельну ділянку, після
припинення дії обставин, у зв'язку з якими було проведено примусове
відчуження, має право вимагати повернення цієї земельної ділянки.У разі
неможливості повернення примусово відчуженої земельної ділянки
власникові за його бажанням надають іншу (ст. 147 ЗК).
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Отже, праву землекористування притаманний комплексний характер, що
систематизує законодавчі вимоги і, по-перше, об’єднує їх у земельно-правовий
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інститут, по-друге, охоплює правомочності (право володіння та право
користування земельною ділянкою) суб’єктів-користувачів конкретних
земельних ділянок, по-третє, регламентує права і обов’язки землекористувачів,
які реалізуються у правовідносинах.
Відповідно до Конституції України в чинному земельному та цивільному
законодавстві знайшли своє закріплення певні права на користування землею:
право на загальне, сумісне та відособлене користування землею, право на
постійне користування земельною ділянкою, право на оренду земельної
ділянки, право на сервітутне користування земельною ділянкою, право на
забудову чужої земельної ділянки, право користування чужою земельною
ділянкою для сільськогосподарських потреб та ін.
ІV. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ
ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ
Під функціями державного управління землями слід розуміти види
(напрями) діяльності уповноважених органів державної влади щодо
забезпечення організації раціонального та ефективного використання і охорони
земель.
До основних функцій державного управління в галузі використання і
охорони земель належать наступні:
1) Просторово - територіальний устрій земель. В літературі при
характеристиці даної функції щодо всіх природних об'єктів зазначається, що
вона полягає в раціональному (з екологічних і економічних позицій) відводі
природних об'єктів для того чи іншого виду господарської діяльності. В
широкому розумінні вона охоплюється поняттям землеустрою. Відповідно до ст.
181 Земельного кодексу та ст. 1 Закону України «Про землеустрій» землеустрій
— це сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на
регулювання земельних відносин та раціональну організацію території
адміністративно-територіальних утворень, суб'єктів господарювання, що
здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку
продуктивних сил.
Зміст землеустрою охоплює: а) встановлення (відновлення) на місцевості
меж
адміністративно-територіальних
утворень,
земле-,
володінь
і
землекористувань; б) розроблення загальнодержавної і регіональних програм
використання та охорони земель; в) складання схем землеустрою, розроблення
техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель відповідних
адміністративно-територіальних утворень; г) обґрунтування встановлення меж
територій з особливими природоохоронними, рекреаційними і заповідними
режимами; ґ) складання проектів впорядкування існуючих землеволодінь і
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землекористувань та створення нових; д) складання проектів відведення
земельних ділянок; е) встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних
ділянок; є) підготовку документів, що посвідчують право власності або право
користування землею; ж) складання проектів землеустрою, що забезпечують
еколого-економічне обґрунтування сівозмін, упорядкування угідь, а також
розроблення заходів щодо охорони земель; з) розроблення іншої
землевпорядної документації, пов'язаної з використанням та охороною земель;
й) здійснення авторського нагляду за виконанням проектів з використання та
охорони земель; і) проведення топографо-геодезичних, картографічних, ґрунтових,
геоботанічних та інших обстежень і розвідувань земель (ст. 184 Земельного
кодексу). Детальне регулювання порядку здійснення землеустрою, компетенції
відповідних суб'єктів передбачене Законом України «Про землеустрій» та
прийнятими відповідно до нього підзаконними актами.
2) Розподіл і перерозподіл земель, що здійснюється в рамках землеустрою,
однак завершується самостійним юридичним актом — реєстрацією прав на
землю. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обмежень» державна реєстрація речових прав на
нерухоме майно та їх обмежень — офіційне визнання і підтвердження державою
фактів виникнення, переходу або припинення речових прав на нерухоме майно
та їх обмежень, що супроводжується внесенням даних до Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно та їх обмежень. Об'єктами нерухомого майна
виступають, зокрема, земельні ділянки. Порядок проведення державної
реєстрації прав на нерухоме майно визначений розділом IV Закону.
3) Планування і програмування використання і охорони земель. Під
плануванням у сфері використання й охорони природних ресурсів розуміється
визначення основних напрямів використання всіх природних ресурсів у
комплексі чи їх окремих видів. Планування використання й охорони земель є
складовою частиною загальнодержавної системи планування. Прикладом
такого планування може бути складення та затвердження схем планування
територій, зокрема, Законом України від 7.02.2002 р. затверджена Генеральна
схема планування території України. Крім того, планування здійснюється в
рамках затвердження і реалізації державних цільових програм, які в свою чергу
включені в зміст землеустрою. Так, постановою Кабінету Міністрів України від
16.11.2000 р. затверджена Комплексна програма розвитку меліорації земель і
поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь на період до 2010
року, постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 р. затверджена
Державна програма запобігання і боротьби з підтопленням земель.
4) Ведення державного земельного кадастру. Відповідно до ст. 193
Земельного кодексу України державний земельний кадастр — це єдина
державна система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру
визнання факту виникнення або припинення права власності і права
користування земельними ділянками та містить сукупність відомостей і
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документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку,
класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників
землі та землекористувачів. Вимоги до змісту та порядку ведення державного
земельного кадастру передбачені статтями 193—204 Земельного кодексу,
постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.1993 р. «Про порядок ведення
державного земельного кадастру», постановою Кабінету Міністрів України від
2.12.1997 р. «Про Програму створення автоматизованої системи ведення
державного земельного кадастру». Державний земельний кадастр охоплює: а)
кадастрове зонування; б) кадастрові зйомки; в) бонітування ґрунтів; г)
економічну оцінку земель; ґ) грошову оцінку земельних ділянок; д) державну
реєстрацію земельних ділянок; е) облік кількості та якості земель.
5) Моніторинг земель. Моніторинг земель — це система спостереження за
станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та
ліквідації наслідків негативних процесів. У системі моніторингу земель
проводиться збирання, оброблення, передавання, збереження та аналіз
інформації про стан земель, прогнозування їх змін і розроблення науково
обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень щодо запобігання
негативним змінам стану земель та дотримання вимог екологічної безпеки (ст. 191
Земельного кодексу України). Постановою Кабінету Міністрів України від
20.08.1993 р. затверджене Положення про моніторинг земель. Крім цього,
відповідно до наказу Мінагрополітики України від 26.02.2004 р. «Про
затвердження
Положення
про
моніторинг
ґрунтів
на
землях
сільськогосподарського призначення» в Україні здійснюється моніторинг
ґрунтів, який передбачає систему спостережень, збирання, оброблення,
передавання, збереження та аналізу інформації про зміни показників якісного
стану ґрунтів, їх родючості, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій
щодо прийняття рішень про відвернення та ліквідацію наслідків негативних
процесів.
6) Екологічне нормування і стандартизація в галузі охорони земель.
Відповідно до ст. 165 Земельного кодексу України стандартизація і нормування в
галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів здійснюється з метою
забезпечення екологічної і санітарно-гігієнічної безпеки громадян шляхом
прийняття відповідних нормативів і стандартів, які визначають вимоги щодо
якості земель, допустимого антропогенного навантаження на ґрунти та окремі
території, допустимого сільськогосподарського освоєння земель тощо.
Питанням державних стандартів і нормативів в галузі охорони земель
присвячений розділ V Закону України «Про охорону земель». Так, відповідно
до ст. 30 Закону у галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів
встановлюються нормативи: гранично допустимого забруднення ґрунтів;
якісного стану ґрунтів; оптимального співвідношення земельних угідь;
показників деградації земель та ґрунтів.
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7) Державний контроль за використанням та охороною земель. Загальні
питання здійснення державного контролю за використанням і охороною земель,
його завдання, принципи, система органів та розподіл їх компетенції
врегульовані Законом України «Про державний контроль за використанням та
охороною земель». Функції контролю здійснюють органи Державного комітету по
земельних ресурсах України, Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України, Міністерства аграрної політики України. При цьому в
системі органів Мінприроди України контрольні функції реалізовує Державна
екологічна інспекція (Положення про неї затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 17.11.2001 р. в редакції постанови від 16.06.2004 р.); в
системі Держкомзему України -Державна інспекція з контролю за
використанням і охороною земель (положення про неї затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р.); в системі Мінагрополітики України
— Державна служба охорони родючості ґрунтів.
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, під функціями державного управління землями слід розуміти
види (напрями) діяльності уповноважених органів державної влади щодо
забезпечення організації раціонального та ефективного використання і охорони
земель.
До основних функцій державного управління в галузі використання і
охорони земель належать наступні: просторово-триторіальний устрій земель,
розподіл і перерозподіл земель, планування і програмування використання і
охорони земель, ведення державного земельного кадастру, моніторинг земель,
екологічне нормування і стандартизація в галузі охорони земель та державний
контроль за використанням та охороною земель.
V. ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ
Охорона земель - система правових, організаційних, економічних,
технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання
земель,
запобігання
необгрунтованому
вилученню
земель
сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб,
захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення
родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду,
забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного,
оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (ст. 162
Земельного кодексу України, ст. 1 Закону України «Про охорону земель», ст. 1
Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною
земель»).
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Завданням охорони земель, як зазначено в ст. 163 Земельного кодексу, є
забезпечення збереження та відтворення земельних ресурсів, екологічної
цінності природних і набутих якостей земель.
Аналізуючи заходи охорони земель, передбачені Земельним кодексом
України та Законом України «Про охорону земель», їх можна згрупувати за
різними критеріями. Зокрема, в системі заходів охорони земель можна виділяти
наступні.
1) Загальні вимоги і заходи, які стосуються всіх категорій земель та
заходи щодо охорони окремих категорій земель, які визначаються специфікою
їх правового режиму. Зокрема, в Законі України «Про охорону земель» виділено
окремі норми, які присвячені особливостям охорони земель оздоровчого,
рекреаційного, історико-культурного, природно-заповідного та іншого
природоохоронного призначення (ст. 50), земель водного фонду (ст. 43).
2) Заходи охорони, які здійснюються власниками чи користувачами
земельних ділянок у межах своїх земельних ділянок, та заходи охорони, які
повинні здійснювати суб'єкти господарської діяльності, що безпосередньо не
пов'язана з використанням земельної ділянки (заходи охорони від забруднення
небезпечними речовинами (ст. 45 Закону України «Про охорону земель»);
заходи охорони від забруднення відходами (ст. 46 Закону); заходи охорони при
застосування нових технічних засобів і технологій (ст. 49 Закону).
3) Окрему групу становлять заходи охорони ґрунтів. Відповідно до ст. 1
Закону України «Про охорону земель» охорона ґрунтів - система правових,
організаційних, технологічних та інших заходів, спрямованих на збереження і
відтворення родючості та цілісності ґрунтів, їх захист від деградації, ведення
сільськогосподарського виробництва з дотриманням ґрунтозахисних технологій
та забезпеченням екологічної безпеки довкілля. Стаття 37 Закону України «Про
охорону земель» встановлює основні вимоги до охорони родючості ґрунтів
(зокрема, забороняється використання земельних ділянок способами, що
призводять до погіршення їх якості; на землях сільськогосподарського
призначення може бути обмежена діяльність щодо вирощування певних
сільськогосподарських культур, застосування окремих технологій їх
вирощування або проведення окремих агротехнічних операцій; розорювання
сіножатей, пасовищ; використання деградованих, малопродуктивних, а також
техногенно забруднених земельних ділянок; необґрунтовано інтенсивного
використання земель).
4) Особливі заходи охорони встановлюються земельним законодавством
щодо окремих територій, які з тих чи інших причин не підлягають
господарському використанню або допускають обмежене їх використання. В
системі таких територій та земель можна виділяти:
а) деградовані землі. Деградація земель - природне або антропогенне
спрощення ландшафту, погіршення стану, складу, корисних властивостей і
функцій земель та інших органічно пов'язаних із землею природних
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компонентів (ст. 1 Закону України «Про охорону земель»). До деградованих
земель відносяться: а) земельні ділянки, поверхня яких порушена внаслідок землетрусу, зсувів, карстоутворення, повеней, добування корисних копалин тощо;
б) земельні ділянки з еродованими, перезволоженими, з підвищеною
кислотністю або засоленістю, забрудненими хімічними речовинами ґрунтами та
інші (ст. 171 Земельного кодексу України);
б) малопродуктивні землі. До малопродуктивних земель відносяться
сільськогосподарські угіддя, ґрунти яких характеризуються негативними
природними властивостями, низькою родючістю, а їх господарське
використання за призначенням є економічно неефективним (ст. 171 Земельного
кодексу);
в) порушені землі. Порушені землі - землі, що втратили свою господарську
та екологічну цінність через порушення ґрунтового покриву внаслідок
виробничої діяльності людини або дії природних явищ (ст. 1 Закону України
«Про охорону земель»).
г) техногенно забруднені землі. Техногенно забруднені землі - це землі,
забруднені внаслідок господарської діяльності людини, що призвела до
деградації земель та її негативного впливу на довкілля і здоров'я людей. До
техногенно забруднених земель відносяться землі радіаційно небезпечні та
радіоактивно забруднені, землі, забруднені важкими металами, іншими
хімічними елементами тощо (ст. 169 Земельного кодексу).
Основними заходами по охороні, відновленню відповідних категорій
земель виступає консервація та рекультивація. Рекультивація порушених
земель - це комплекс організаційних, технічних і біотехнологічних заходів,
спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та
продуктивності порушених земель (ст. 166 Земельного кодексу). Рекультивації
підлягають землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані
ґрунтів і материнських порід та у гідрологічному режимі внаслідок проведення
гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт.
Консервація земель - припинення господарського використання на
визначений термін та залуження або залісення деградованих і
малопродуктивних земель, господарське використання яких є екологічно та
економічно неефективним, а також техногенно забруднених земельних ділянок,
на яких неможливо одержувати екологічно чисту продукцію, а перебування
людей на цих земельних ділянках є небезпечним для їх здоров'я (ст. 1 Закону
України «Про охорону земель», глава 28 Земельного кодексу України). Наказом
Держкомзему України від 17.10.2002 р. затверджено Порядок консервації
земель.
ВИСНОВКИ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ:
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Таким чином, охорона земель - система правових, організаційних,
економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне
використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель
сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб,
захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення
родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду,
забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного,
оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.
Ст. 22 Закону України «Про охорону земель» встановлює систему заходів
охорони земель, яка охоплює: державну комплексну систему спостережень;
розроблення загальнодержавних і регіональних (республіканських) програм
використання та охорони земель, документації із землеустрою в галузі охорони
земель;
створення
екологічної
мережі;
здійснення
природносільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів
районування (зонування) земель; економічне стимулювання впровадження
заходів щодо охорони та використання земель і підвищення родючості ґрунтів;
стандартизацію і нормування.
VІ. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Охорона землі як природного об'єкта може одночасно розглядатись і як
охорона прав власників земельних ділянок і землекористувачів, права яких
виникають саме щодо землі як природного ресурсу. В системі цих заходів
особливе місце займає відшкодування збитків власникам землі і
землекористувачам, що регулюється главою 24 Земельного кодексу України та
Порядком визначення та відшкодування збитків власникам землі і
землекористувачам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
19.04.1993 р. Відповідно до ст. 156 Земельного кодексу України власникам землі
та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні внаслідок: а)
вилучення (викупу) сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників
для потреб, не пов'язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським
виробництвом; б) тимчасового зайняття сільськогосподарських угідь, лісових
земель та чагарників для інших видів використання; в) встановлення обмежень
щодо використання земельних ділянок; г) погіршення якості ґрунтового покриву
та інших корисних властивостей сільськогосподарських угідь, лісових земель та
чагарників; ґ) приведення сільськогосподарських угідь, лісових земель та
чагарників у непридатний для використання стан; д) неодержання доходів за час
тимчасового невикористання земельної ділянки.
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За порушення норм земельного законодавства традиційно передбачена
кримінальна,
адміністративна,
дисциплінарна
і
цивільно-правова
відповідальність.
Кримінальна відповідальність. За порушення земельного законодавства
можлива і кримінальна відповідальність. Вона передбачена ст. 239 КК України
за забруднення або псування земель, ст. 254 цього кодексу за безгосподарське
використання земель, порушення правил екологічної безпеки (ст. 236 КК
України). Ця відповідальність застосовується тільки судами за вчинення
суспільно небезпечних земельних правопорушень, тобто злочинів. Міри
покарання за їх вчинення визначаються КК України.
Адміністративна відповідальність. Адміністративна відповідальність
пов'язана із застосуванням уповноваженими органами і посадовими особами
адміністративних стягнень до суб'єктів, винних у вчиненні адміністративного
проступку в галузі земельних відносин. Вона є оперативним засобом впливу на
правопорушників і застосовується в адміністративному, іноді — в судовому
порядку.
Така відповідальність покладається на винних осіб лише за ті проступки,
які не є суспільно небезпечними і передбачені чинним адміністративним
законодавством. Адміністративні заходи впливу на правопорушників
стимулюють додержання ними вимог і правил, закріплених земельним
законодавством.
Найпоширенішим адміністративним стягненням за вчинені земельні
правопорушення є штраф. Правовою підставою притягнення до
адміністративної відповідальності є норми земельного і спеціального
адміністративного законодавства.
Земельні правопорушення, за вчинення яких передбачена адміністративна
відповідальність, з урахуванням суб'єктного складу поділяють на три групи —
вчинені посадовими особами, посадовими особами і громадянами, тільки
громадянами. Так, відповідно до ст. 53 КпАП тільки посадові особи
притягуються до адміністративної відповідальності за перекручення даних
державного земельного кадастру і приховування інформації про наявність
земель запасу або резервного фонду.
Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель (ст. 52
КпАП), порушення правил використання земель (ст. 53 КпАП), самовільне
зайняття земельної ділянки (ст. 53 КпАП), несвоєчасне повернення тимчасово
займаних земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за
призначенням (ст. 54 КпАП), самовільне відхилення від проектів
внутрішньогосподарського землеустрою (ст. 55 КпАП) — це самостійні
земельні правопорушення, при вчиненні яких до адміністративної
відповідальності притягуються як громадяни, так і посадові особи. Нарешті,
знищення громадянами межових знаків землекористувань (ст. 56 КпАП) тягне
за собою накладення штрафу лише на громадян.
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Дисциплінарна відповідальність застосовується у загальному порядку на
основі норм Кодексу законів про працю України. Дисциплінарна
відповідальность являє собою застосування до осіб, які перебувають у трудових
відносинах з підприємством, установою чи організацією, винних у вчиненні
дисциплінарних проступків земельно-правового характеру, заходів особистого
впливу
у
вигляді
накладення
дисциплінарних
стягнень.Зазначена
відповідальність застосовується на підставі загальних норм трудового
законодавства за вчинені дисциплінарні проступки земельно-правового
характеру. Вона настає за порушення особами трудових обов'язків, які
стосуються земельних інтересів. Об'єктом дисциплінарних проступків у галузі
земельного права є земельний правопорядок. Суб'єктами такої відповідальності
виступають лише ті працівники та посадові особи підприємств, установ та
організацій, до чиїх трудових обов'язків входить додержання вимог земельноправових норм.
Якщо внаслідок порушення норм земельного законодавства особами,
винними в невиконанні трудових обов'язків, буде заподіяно матеріальну шкоду
земельним ресурсам, настає їх матеріальна відповідальність. Вона полягає в
покладені на працівників і посадових осіб підприємств, які перебувають у
трудових відносинах з цими підприємствами і вчинили порушення земельного
законодавства, внаслідок якого підприємству заподіяно матеріальну шкоду або
порушені його матеріальні інтереси, обов'язку відшкодувати цю шкоду чи
компенсувати заподіяні збитки у встановленому порядку.
Цивільно-правова відповідальністьВажливою особливістю застосування
цивільно-правової відповідальності виступає закріплення законом гарантій прав
осіб, яким завдана шкода в результаті порушення земельного законодавства.
Такі особи мають право на відшкодування неодержаних доходів за час,
необхідний для відновлення земельних ділянок до стану, придатного для
використання за цільовим призначенням.
Правовою основою цивільно-правової відповідальності у галузі земельних
відносин є вимоги ЗК України (статті 156, 157 і 211), статті інших законів, а
також норми спеціальних нормативних актів. Але Кодекс і зазначені закони
безпосередньо не визначають засобів цивільно-правової відповідальності за
порушення земельного законодавства. Вони містять лише посилання на
спеціальні нормативно-правові акти. З урахуванням того, що загальні принципи
цивільно-правової відповідальності закріплені земельним законодавством щодо
відносин з використання та охорони земель, норми цивільного законодавства
застосовуються субсидіарно, якщо ці відносини не регулюються спеціальним
законодавством.
В умовах розвитку ринкових відносин та включення певної частини
земельних ресурсів до цивільно-правового обігу важливого значення набуває
договірна цивільно-правова відповідальність за порушення земельного
законодавства, які випливають з договірних відносин. Таку відповідальність
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виділяють з урахуванням підстав виникнення прав та обов'язків, за порушення
яких ЇЇ встановлено. Вона може наставати у сфері земельних відносин не тільки
у формі відшкодування збитків, а й позбавлення, наприклад, суб'єктивного
земельного права за невиконання або неналежне виконання конкретного
зобов'язання, що виникло з договору. Йдеться, зокрема, про договори
відчуження земельних ділянок, договори оренди землі та ін. Так, Законом
України ― Про оренду землі ‖ (ст. 31) встановлено відповідальність за
невиконання зобов'язань за договором оренди землі та порушення земельного
законодавства.
ВИСНОВКИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ:
Земельні правопорушення тягнуть за собою юридичну відповідальність
винних суб'єктів. Згідно зч. 1 ст. 211 ЗК України громадяни та юридичні особи
несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно
до законодавства за вчинені земельні правопорушення. Можливість
застосування до осіб, винних у вчиненні земельних правопорушень,
дисциплінарної відповідальності зазначеною статтею прямо не передбачена.
Але з цього не випливає, що притягнення порушників земельного законодавства
до такої відповідальності взагалі виключається.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Земля є об’єктом правової охорони і може бути визначена як поверхня
суші з ґрунтами, корисними копалинами та іншими природними елементами,
що органічно поєднані та функціонують разом з нею. Поряд з цим поняттям
земельне законодавство дає визначення земельної ділянки та грунту, що є
нетотожними поняттями.
До земель України належать усі землі в межах її території, в тому числі
острови та землі, зайняті водними об'єктами, які за основним цільовим
призначенням поділяються на категорії. Категорії земель України мають
особливий правовий режим.
До початку 90-х років XX ст. основу земельного права становив інститут
права виключної власності держави на землю. Він передбачав належність усіх
земель у межах території України одному суб'єктові - державі.
Проведення в Україні економічної реформи, спрямованої н формування в
країні засад ринкової економіки, закономірно обумовило необхідність
упровадження світового досвіду в систему відносин власності, у тому числі й на
землю.
Поряд з постійним землекористуванням, законодавство регламентує
використання землі на умовах оренди - строкове платне володіння і
користування землею на підставі договору. Постійним вважається
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землекористування без заздалегідь установленого строку.
Під функціями державного управління землями слід розуміти види
(напрями) діяльності уповноважених органів державної влади щодо
забезпечення організації раціонального та ефективного використання і охорони
земель.
До основних функцій державного управління в галузі використання і
охорони земель належать наступні: просторово-триторіальний устрій земель,
розподіл і перерозподіл земель, планування і програмування використання і
охорони земель, ведення державного земельного кадастру, моніторинг земель,
екологічне нормування і стандартизація в галузі охорони земель та державний
контроль за використанням та охороною земель.
Охорона земель - система правових, організаційних, економічних,
технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання
земель,
запобігання
необгрунтованому
вилученню
земель
сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб,
захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення
родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду,
забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного,
оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.
Ст. 22 Закону України «Про охорону земель» встановлює систему заходів
охорони земель, яка охоплює: державну комплексну систему спостережень;
розроблення загальнодержавних і регіональних (республіканських) програм
використання та охорони земель, документації із землеустрою в галузі охорони
земель;
створення
екологічної
мережі;
здійснення
природносільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів
районування (зонування) земель; економічне стимулювання впровадження
заходів щодо охорони та використання земель і підвищення родючості ґрунтів;
стан
дартизацію і нормування.
За порушення норм земельного законодавства традиційно передбачена
кримінальна,
адміністративна,
дисциплінарна
і
цивільно-правова
відповідальність.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
При підготовці цієї теми здобувачу слід:
16) опрацювати конспект лекції;
17) ознайомитися із навчальною літературою з цієї теми;
18) ознайомитися із нормативно-правовими актами, які стосуються
питань державно-правового регулювання землекористування;
19) опрацювати монографічну літературу, статті в періодичних
виданнях з цієї теми;
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20) вести конспект підготовки до семінарського заняття.
Перелік рекомендованої літератури не є вичерпним. Студенти повинні
використовувати інші джерела і особливо періодичні видання.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:
1. Визначте поняття: «земля», «землі», «ґрунти», «земельна ділянка».
2. Які категорії земель передбачені Земельним кодексом України? Чим
регулюється їх правовий режим?
3. Які види прав на землю передбачені Земельним кодексом України? Дайте
їм характеристику.
4. Які органи центральної виконавчої влади здійснюють функції управління в
галузі охорони і раціонального використання земель? Чим визначений їх
правовий статус? Якими повноваженнями вони наділені?
5. Дайте перелік функцій державного управління в галузі використання і
охорони земель.
6. Які заходи включені в зміст землеустрою?
7. Що таке державний земельний кадастр та моніторинг земель?
8. Яка система заходів включена в зміст охорони земель?
9. Які повноваження органів державної влади і місцевого самоврядування в
галузі охорони земель?
10.Які землі віднесені до земель з обмеженим використанням чи вилучені з
господарського використання? Які особливі заходи охорони і відновлення
встановлені стосовно них?
ТЕМА № 5. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО
ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОД В УКРАЇНІ
(2 години)
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:
Вступ
1.
Водний фонд України. Право водокористування: поняття та види
2.
Права і обов’язки водокористувачів
3.
Відповідальність за порушення водного законодавства
4.
Охорона вод. Функції державного управління в галузі використання і
охорони вод
Висновки
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Водний кодекс України від 01 листопада 2013 р.
2.
Про питну воду та питне водопостачання: Закон України від 10 січня
2002 р.
3.
Про загальнодержавну програму розвитку водного господарства:
Закон України від 17 січня 2002 р.
4.
Про Положення про Державний комітет України по водному
господарству: Указ Президента України від 14 липня 2000 р.
5.
Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів
питного водопостачання: постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня
2004 р.
6.
Про затвердження переліку водних об’єктів, що відносяться до
категорії лікувальних: постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996
р.
7.
Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення
зворотними водами: постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999
р.
8.
Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і
територіального моря від забруднення та засмічення: постанова Кабінету
Міністрів України від 29 лютого 1996 р.
9.
Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на
спеціальне водокористування: постанова Кабінету Міністрів України від 13
березня 2002 р.
10. Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод:
постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р.
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МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Сформувати в свідомості здобувачів уявлення про води як об’єкт правової
охорони і використання, ознайомити з характеристикою відносин
водокористування, визначити функції державного управління в галузі
використання і охорони вод, а також інформувати майбутніх юристів про
правову охорону водних об’єктів та юридична відповідальність за порушення
законодавства про води.
ВСТУП
Вода, водні об'єкти, водні ресурси - одні з важливих компонентів
навколишнього природного середовища, необхідна умова життєдіяльності
людини. Води, крім того, найпоширеніший природний об'єкт. Вода покриває
понад 70 % поверхні Землі і утворює її геологічну оболонку - гідросферу. Як
зазначено в преамбулі Водного кодексу України, усі води (водні об'єкти) на
території України є національним надбанням народу України, однією з
природних основ його економічного розвитку і соціального добробуту. Водні
ресурси забезпечують існування людей, тваринного і рослинного світу і є
обмеженими та уразливими природними об'єктами.
Вода виконує екологічні, економічні, культурно-оздоровчі функції.
Екологічна функція води виявляється в забезпеченні життєдіяльності людини,
існування та розвитку рослинного і тваринного світу. Вода входить до складу
клітин людини, тварин і рослин. Культурно-оздоровча функція води
проявляється у використанні водних об'єктів як місця і засобу відпочинку,
туризму, рибальства, санаторно-курортного лікування, організації територій та
об'єктів природно-заповідного фонду. Економічна функція виявляється у її
здатності бути ресурсом промислового виробництва та іншого господарського
використання.
І.ВОДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ. ПРАВО ВОДОКОРИСТУВАННЯ:
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ
До водного фонду належать:
• поверхневі води;
• підземні води та джерела;
• внутрішні морські води та територіальне море. Водні об'єкти
поділяються на об'єкти загальнодержавного та місцевого значення.
До водних об'єктів загальнодержавного значення відносяться:
• внутрішні морські води та територіальне море;
• підземні води, які є джерелом водопостачання;
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• поверхневі води (озера, водосховища, річки, канали), що знаходяться і
використовуються на території більш як однієї області, а також їх притоків усіх
порядків;
• водні об'єкти в межах територій природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення, а також віднесені до категорії лікувальних.
До водних об'єктів місцевого значення належать:
• поверхневі води, що знаходяться і використовуються в межах однієї
області і які не віднесені до водних об'єктів загальнодержавного значення;
• підземні води, які не можуть бути джерелом централізованого
водопостачання.
Води та водні об'єкти є виключно власністю українського народу і
надаються тільки у користування. Народ України здійснює право власності на
води (водні об'єкти) через ВР України, місцеві органи самоуправління. Окремі
повноваження щодо розпорядження водами (водними об'єктами) можуть
надаватись відповідним органам державної влади.
Водойма — безстічний або із сповільненим стоком поверхневий водний
об'єкт.
Усі води (водні об'єкти) на території України становлять її водний фонд,
до якого згідно зі ст. З Водного кодексу України (далі — ВК) належать:
1) поверхневі води: природні водойми (озера); водотоки (річки,
струмки); штучні водойми (водосховища, ставки і канали); інші
водні об'єкти;
2) підземні води та джерела,
3) внутрішні води та територіальне море.
Землі, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими
водоймами, болотами, а також островами, прибережними захисними смугами та
каналами, а також, виділені під смуги відведення для них, берегові смуги
водних шляхів, також належать до земель водного фонду (ст. 4 ВК).
Залежно від правового режиму водні об'єкти можуть бути
загальнодержавного та місцевого значення (ст. 5 ВК). До водних об'єктів
загальнодержавного значення належать: внутрішні морські води та
територіальне море; підземні води, які є джерелами централізованого
водопостачання; поверхневі води (озера, водосховища, річки, канали), що
розташовані й використовуються на території більше ніж однієї області, в
межах територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, а
також віднесені до категорії лікувальних.
До водних об'єктів місцевого значення належать поверхневі води, що
розташовані й використовуються в межах однієї області, і які не віднесені до
водних об'єктів загальнодержавного значення; підземні води, які не можуть
бути джерелом централізованого водопостачання.
Як об'єкт правового регулювання використання, відтворення та охорони
водні об'єкти підлягають державному обліку з метою встановлення відомостей
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про їх кількість і якість, а також даних про водокористування. На підставі даних
державного обліку вод ведеться державний водний кадастр.
Основними джерелами прісної води на території України є стоки річок
Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця, Дунаю з притоками, а
також малих річок північного узбережжя Чорного та Азовського морів.
В Україні налічується 63 119 річок, у тому числі великих (площа
водозбору понад 50 тис. км2) — 9, середніх (від 2 до 50 тис. км2) — 81 і малих
(менше 2 тис. км2) — 63 029. Загальна довжина річок становить 206,4 тис. км, з
них 90% припадає на малі.
Об'єктами права водокористування є поверхневі та підземні води, які
знаходяться в нерозривному екологічному зв'язку з іншими природними
ресурсами. Це відокремлені ділянки водного об'єкта, надані конкретному
водокористувачеві в користування для визначеної мети.
Право водокористування в широкому розумінні (об'єктивному значенні)
— це один з головних правових інститутів водного права, складова частина
права природокористування, тобто правового інституту екологічного права,
сукупність правових норм, які регулюють порядок та умови раціонального й
безпечного використання водних об'єктів.
Право водокористування у вузькому розумінні - це гарантована законом
можливість конкретних суб'єктів здійснювати використання вод із метою
задоволення чисельних потреб.
Водокористування - це використання вод (водних об'єктів) для
задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства,
транспорту та інших галузей господарства, враховуючи право на забір води,
скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об'єктів) (ст.1
ВК).
Види водокористування
За цільовим призначенням ВК розрізняє користування водами для
задоволення питних і господарсько-побутових (ст.ст. 58-61),
лікувальних, курортних, оздоровчих та інших потреб населення (ст.ст.
62-64)
і для потреб галузей економіки — сільського і лісового господарства (ст.
65);
для промислових і гідроенергетичних потреб (ст. 66);
для потреб водного транспорту (ст. 67);
для потреб рибного і мисливського господарства (ст. 68);
для протипожежних потреб (ст. 69).
За суб'єктним складом:
- водокористування підприємств, установ, організацій і громадян України,
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- водокористування іноземних юридичних й фізичних осіб та осіб без
громадянства.
За способом використання водних об'єкті:
- первинне
- вторинне водокористування, при цьому водокористувачів поділяють на
первинних і вторинних, про що йшлося вище.
За строками здійснення:
безстрокове (наприклад строк користування водами для потреб
гідроенергетики та водного транспорту);
строкове право користування водами: короткострокове (до 3 років)
і довгостроковим (від 3 до 25 років).
За ознакою оплатності:
платне (спеціальне водокористування);
безплатне (загальне водокористування (ст. 47), користування
водними об'єктами для потреб повітряного транспорту (ст. 53 ВК)).
Відповідно до ст. 46 ВК водокористування поділяють на загальне і
спеціальне.
Загальне водокористування здійснюють громадяни для задоволення своїх
потреб безоплатно, без закріплення водних об'єктів за окремими особами та без
надання відповідних дозволів: це купання, плавання на човнах, любительське і
спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів без
застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць. Із метою охорони
життя і здоров'я громадян, охорони навколишнього природного середовища та з
інших передбачених законодавством підстав районні та міські ради
встановлюють місця, де заборонено купання, плавання на човнах, забір води
для питних або побутових потреб, водопій тварин, а також за певних підстав
визначають інші умови, що обмежують загальне водокористування на водних
об'єктах, розташованих на їх території. Місцеві ради зобов'язані повідомляти
населення про встановлені ними правила, що обмежують загальне
водокористування.
На водних об'єктах, наданих в оренду, загальне водокористування
допускається на умовах, встановлених водокористувачем, за погодженням з
органом, який надав водний об'єкт в оренду. Такий водокористувач
зобов'язаний доводити до відома населення умови водокористування, а також
про заборону загального водокористування на водному об'єкті, наданому в
оренду. Якщо водокористувачем або відповідною Радою не встановлено таких
умов, загальне водокористування визнається дозволеним без обмежень (ст. 47
ВК).
Спеціальне водокористування — це забір води з водних об'єктів із
застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання
забруднюючих речовин у водні об'єкти, враховуючи забір води та скидання
забруднюючих речовин зі зворотними водами із застосуванням каналів.
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Таке водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами
насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для
господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських,
промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських та інших
державних і громадських потреб.
Спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу, який
видають: державні органи охорони навколишнього природного середовища — у
разі використання води водних об'єктів загальнодержавного значення; Верховна
Рада Автономної Республіки Крим, обласними, Київська та Севастопольська
міські ради за погодженням з державними органами охорони навколишнього
природного середовища — у разі використання води водних об'єктів місцевого
значення.
Дозвіл на спеціальне водокористування видають за клопотанням
водокористувача з обґрунтуванням потреби у воді, погодженим з державними
органами водного господарства, — в разі використання поверхневих вод,
державними органами геології— в разі використання підземних вод та
державними органами охорони здоров'я — в разі використання водних об'єктів,
віднесених до категорії лікувальних.
Порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. №
321. Цей дозвіл дає право підприємствам, установам, організаціям та громадянам
на користування конкретними водними об'єктами в межах встановлених лімітів.
За спеціальне водокористування справляється плата (ст. 49 ВК) з метою
забезпечення раціонального використання і охорони вод та відтворення водних
ресурсів — плата за забір води з водних об'єктів та за скидання в них
забруднюючих речовин. Розмір плати за забір води з водних об'єктів
визначається на основі нормативів плати, фактичних обсягів забору води та
встановлених лімітів на збір води. Нормативи збору за спеціальне використання
водних ресурсів встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 18
травня 1999 р. № 836, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 23 липня 1999 р. № 1341.
Орендодавцями водних об'єктів (їх частин) місцевого значення є обласні
Ради, які окремі повноваження щодо надання водних об'єктів (їх частин)
місцевого значення в користування можуть передавати відповідним органам
виконавчої влади на місцях чи іншим державним органам.
Орендодавцями водних об'єктів загальнодержавного значення є Кабінет
Міністрів України та місцеві державні адміністрації, уряд розподіляє
повноваження щодо передачі водних об'єктів загальнодержавного значення
відповідно до ВК та інших законів України.
Право водокористування на умовах оренди оформляється договором,
погодженим з державними органами охорони навколишнього природного
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середовища та водного господарства, в якому визначаються за згодою сторін
умови, строки і збір за оренду водних об'єктів (їх частин).
Водокористувачі, яким водний об'єкт (його частину) надано в оренду,
можуть дозволити іншим водокористувачам здійснювати спеціальне
водокористування в порядку, встановленому ВК.
Щодо користування водними об'єктами для потреб повітряного транспорту,
то воно здійснюється безкоштовно та без надання відповідного дозволу, однак у
разі необхідності може бути частково або повністю заборонено обласними,
Київською, міськими Радами за поданням відповідних державних органів
водного господарства або охорони навколишнього природного середовища
згідно з законодавством (ст. 53 ВК).
Якщо водні об'єкти мають особливе державне значення, наукову або
культурну цінність, або ж входять до складу систем оборотного водопостачання
теплових та атомних електростанцій, користування ними може бути частково чи
повністю заборонено в порядку, встановленому законодавством.
!Лісосплав на водних об'єктах заборонено (ст. 54 ВК).
Право юридичних та фізичних осіб на спеціальне водокористування
припиняється у разі (ст. 55 ВК):
1)
якщо вже немає потреби у спеціальному водокористуванні;
2) закінчення строку спеціального водокористування;
3) ліквідації підприємств, установ чи організацій;
4) передачі водогосподарських споруд іншим водокористувачам;
5) визнання водного об'єкта таким, що має особливе державне значення,
наукову, культурну чи лікувальну цінність;
6) порушення умов спеціального водокористування та охорони вод;
7) виникнення необхідності першочергового задоволення питних і
господарсько-побутових потреб населення;
8) систематичного невнесення збору в строки, визначені законодавством;
9) якщо є інші передбачені законом підстави.
Водокористувачам відшкодовуються збитки, завдані припиненням права
або зміною умов спеціального водокористування, за винятком, якщо таке
припинення (зміна умов) було здійснено з вини самого водокористувача чи
за його клопотанням. Порядок відшкодування таких збитків встановлює
Кабінет Міністрів України (ст. 57 ВК).
Особливості деяких видів спеціального водокористування
- для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення
(гл.11 ВК) використовуються води, якісні характеристики яких відповідають
встановленим державним стандартам, нормативам екологічної безпеки
водокористування і санітарним нормам. Водокористувачі мають право вимагати
від власника вод (водопостачальника) відомості про якість питної води. У разі
невідповідності якісних характеристик цих вод встановленим стандартам,
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нормативам екологічної безпеки водокористування і санітарним нормам їх
використання припиняється за рішенням державних органів санітарного
нагляду (ст. 58 ВК). Під час здійснення спеціального водокористування для задоволення питних і побутових потреб населення в порядку централізованого
водопостачання підприємства, установи та організації, у віданні яких
перебувають питні та господарсько-побутові водопроводи, здійснюють забір
води безпосередньо з водних об'єктів відповідно до затверджених у
встановленому порядку проектів водозабірних споруд, нормативів якості води і
дозволів на спеціальне водокористування.
Під час використання води для питних і господарсько-побутових потреб
населення в порядку нецентралізованого водопостачання юридичні та фізичні
особи здійснюють її забір безпосередньо з поверхневих або підземних водних
об'єктів у порядку загального і спеціального водокористування. Періодично
контролюють якість такої води державні органи санітарного нагляду за рахунок
водокористувачів (ст. 60 ВК).
Правові, економічні та організаційні засади функціонування системи
питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення
якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою, визначено Законом
України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10 січня 2002 р.
Річки, озера, водосховища, канали, інші водойми, а також внутрішні
морські води та територіальне море є внутрішніми водними шляхами загального
користування, за винятком випадків, коли відповідно до законодавства України
їх використання з цією метою повністю чи частково заборонено. Перелік
внутрішніх водних шляхів, віднесених до категорії судноплавних, затверджує
Кабінет Міністрів України.
- для промислового добування риби та іншого водного промислу або
мають значення для відтворення їх запасів, права водокористувачів може бути
обмежено в інтересах рибного господарства та водного промислу. Перелік
промислових ділянок рибогосподарських водних об'єктів (їх частин) визначає
Кабінет Міністрів України. Водокористувачі, яким надано в користування
рибогосподарські водні об'єкти (їх частини), зобов'язані вживати заходів щодо
поліпшення екологічного стану водних об'єктів і умов відтворення рибних
запасів, а також утримувати в належному санітарному стані прибережні захисні
смуги в місцях вилову риби.
- для проведення гідромеліоративних робіт у місцях, де перебувають
водоплавні птахи, хутрові звірі, а також промисловий вилов риби в місцях, де
розводяться бобри і хохулі, дозволено проводити за погодженням із
державними органами рибного і мисливського господарства.
Інші питання користування водами для потреб рибного і мисливського
господарства регулює Закон України «Про тваринний світ», інші акти
законодавства (ст. 68 ВК).

93

- для протипожежних потреб здійснюється з будь-яких водних об'єктів без
дозволу на спеціальне водокористування в кількості, необхідній для ліквідації
пожежі. Використовувати воду з будь-якою іншою метою з водних об'єктів,
спеціально призначених для протипожежних потреб, заборонено.
За спеціальне водокористування справляється збір із метою
стимулювання раціонального використання і охорони вод та відтворення
водних ресурсів: за використання води водних об'єктів та за скидання в них
забруднюючих речовин. Єдині правила обчислення і справляння збору за
спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для
потреб гідроенергетики і водного транспорту встановлено Кабінетом Міністрів
України.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ
Отже, Водний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 6
червня 1996 р., в комплексі з заходами організаційного, правового,
економічного і виховного впливу, сприятиме водноекологічному правопорядку і
забезпеченню екологічної безпеки України, а також більш ефективному,
науково обґрунтованому використанню вод та їх охороні від забруднення,
засмічення та вичерпання. Він складається з 6 розділів, 24 глав та 112 статей.
Завданням водного законодавства є регулювання правових відносин з
метою забезпечення збереження, науково обґрунтованого, раціонального
використання вод для потреб населення і галузей економіки, відтворення
водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання,
запобігання шкідливим діям вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану
водних об'єктів, а також охорони прав підприємств, установ, організацій і
громадян на водокористування.
ІІ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ВОДОКОРИСТУВАЧІВ
Водокористувачі можуть бути первинними і вторинними.
Первинні водокористувачі — це ті, що мають власні водозабірні
споруди і відповідне обладнання для забору води.
Вторинні водокористувачі (абоненти) не мають власних водозабірних
споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та
скидають стічні води в їх системи на умовах, що встановлюються між ними, а
також на підставі дозволів на спеціальне водокористування.
За своїм змістом право водокористування — це сукупність прав та
обов'язків водокористувачів.
Водокористувачі мають такі права, що охороняються законом:
1)
здійснювати загальне та спеціальне водокористування;
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2) використовувати водні об'єкти на умовах оренди;
3) вимагати від власника водного об'єкта або водопровідної
системи підтримання належної якості води за умовами
водокористування;
4) споруджувати гідротехнічні та інші водогосподарські об'єкти,
здійснювати їх реконструкцію і ремонт;
5) передавати для використання воду іншим водокористувачам
на визначених умовах;
6) здійснювати інші функції щодо водокористування в порядку,
встановленому законодавством.
Порушені права водокористувачів підлягають поновленню в порядку,
встановленому законодавством (ст. 43 ВК).
Водокористувачі зобов'язані:
1) економко використовувати водні ресурси, дбати про їх
відтворення і поліпшення якості вод;
2) використовувати воду (водні об'єкти) відповідно до цілей та
умов її надання;
3) дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого
скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів
забору води, лімітів використання води та лімітів скидання
забруднюючих речовин, а також санітарних та інших вимог
щодо впорядкування своєї території;
4) використовувати ефективні сучасні технічні засоби і технології для
утримання своєї території в належному стані, а також вживати
заходів щодо запобігання забрудненню водних об'єктів стічними
(дощовими, сніговими) водами, що відводяться з неї;
5) не допускати порушення прав, наданих іншим водокористувачам, а
також заподіяння шкоди господарським об'єктам та об'єктам
навколишнього природного середовища;
6) утримувати в належному стані зони санітарної охорони джерел
питного та господарсько-побутового водопостачання, прибережні
захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги водних шляхів,
очисні та інші водогосподарські споруди та технічні пристрої;
7) здійснювати облік забору та використання вод, вести контроль за
якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних вод і
забруднюючих речовин та за якістю води водних об'єктів у
контрольних створах, а також подавати відповідним органам звіти в
порядку, визначеному ВК та іншими законодавчими актами;
8) вживати погоджених у встановленому порядку технологічних,
лісомеліоративних, агротехнічних, гідротехнічних, санітарних та
інших заходів щодо охорони вод від вичерпання, поліпшення їх
стану, а також припинення скидання забруднених стічних вод;
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9) здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності
дозволу;
10)безперешкодно допускати на свої об'єкти державних інспекторів
спеціально уповноважених державних органів у галузі використання,
охорони та відтворення водних ресурсів, а також громадських
інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, які
здійснюють перевірку додержання вимог водного законодавства, і
надавати їм безкоштовно необхідну інформацію;
11)своєчасно сплачувати збори за спеціальне водокористування та інші
збори відповідно до законодавства;
12)своєчасно інформувати місцеві ради, державні органи охорони
навколишнього природного середовища та санітарного нагляду про
виникнення аварійних забруднень;
13)здійснювати невідкладні роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій,
які можуть спричинити погіршення якості води, та надавати необхідні
технічні засоби для ліквідації аварій на об'єктах інших водокористувачів
у порядку, встановленому законодавством;
14)виконувати інші обов'язки щодо використання і охорони вод та
відтворення водних ресурсів згідно з законодавством (ст. 44 ВК).
Згідно зі ст. 45 ВК у разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та
епізоотій, а також в інших передбачених законодавством випадках може бути
обмежено права водокористувачів або змінено умови водокористування з метою
забезпечення охорони здоров'я людей та в інших державних інтересах. При
цьому пріоритетність надається використанню вод для питних і побутових
потреб населення.
Таким чином, праву водокористування притаманні загальні
принципи:
• економне використання водних ресурсів; цільове використання вод;
• дотримання встановлених нормативів скидання забруднюючих речовин
та встановлення лімітів забору води; платність спеціального
водокористування та безплатність загального;
• недопущення засмічення, забруднення та вичерпання водних об'єктів;
обов'язкове відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення
водного законодавства та ін.
Відповідно до ст. 109 ВК спори з питань використання і охорони вод та
відтворення водних ресурсів розглядають державні органи охорони
навколишнього природного середовища, водного господарства, геології,
місцеві ради, суд або третейський суд у порядку, встановленому
законодавством.
Позивачі — спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади з питань екології та природних ресурсів, спеціально уповноважений
центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства і їх органи
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на місцях — звільняються від сплати державного мита у справах про стягнення
коштів на відшкодування збитків, завданих порушеннями водного
законодавства.
Спори з питань використання та охорони вод, які виникають з іншими
державами, а також між іноземними юридичними особами і громадянами та
власником вод, розглядаються відповідно до законодавства України.
У ВК процесуального порядку судового розгляду спорів з питань
водокористування і охорони вод та відтворення водних ресурсів не передбачено,
його регламентує ЦПК.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Водокористувачі можуть бути первинними і вторинними.
Первинні водокористувачі — це ті, що мають власні водозабірні споруди і
відповідне обладнання для забору води.
Вторинні водокористувачі (абоненти) не мають власних водозабірних
споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та
скидають стічні води в їх системи на умовах, що встановлюються між ними, а
також на підставі дозволів на спеціальне водокористування.
За своїм змістом право водокористування — це сукупність прав та
обов'язків водокористувачів.
Водокористувачі мають такі права, що охороняються законом.
III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВОДНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА
Відповідальність за порушення водного законодавства
Відповідно до ст. 110 ВК за порушення водного законодавства
передбачено дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову та кримінальну
відповідальність.
Водокористувачі звільняються від відповідальності за порушення
водного законодавства, якщо вони виникли внаслідок дії непереборних сил
природи чи воєнних дій.
Відповідальність за порушення водного законодавства несуть особи,
винні у:
1) самовільному захопленні водних об'єктів;
2) забрудненні та засміченні вод;
3) порушенні режиму господарської діяльності у водоохоронних зонах та
на землях водного фонду;
4) руйнуванні русел річок, струмків та водотоків або порушенні
природних умов поверхневого стоку під час будівництва та експлуатації
автошляхів, залізниць й інших інженерних комунікацій;
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5) введенні в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об'єктів
без очисних споруд чи пристроїв належної потужності;
6) недотриманні умов дозволу або порушенні правил спеціального
водокористування;
7) самовільному проведенні гідротехнічних робіт (будівництво 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 встановлених режимів їх роботи;
10)незаконному створенні систем скидання зворотних вод у водні
об'єкти, міську каналізаційну мережу або зливну каналізацію та
несанкціоноване скидання зворотних вод;
11)використанні земель водного фонду не за призначенням;
неповідомленні (приховуванні) відомостей про аварійні ситуації на водних
об'єктах;
13) відмові від надання (приховуванні) проектної документації 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 відповідальність і за інші правопорушення щодо
використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.
Підприємства, установи, організації і громадяни України, а також іноземні
юридичні й фізичні особи та особи без громадянства зобов'язані відшкодувати
збитки, завдані ними внаслідок порушень водного законодавства, в розмірах і
порядку, встановлених законодавством України, однак не звільняє винних від
збору за спеціальне водокористування, а також від необхідності вжиття 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 законодавства (ст. 111 ВК).
Майнова або цивільно-правова відповідальність — це відповідальність
підприємств, установ, організацій, громадян України, іноземних юридичних чи
фізичних осіб чи осіб без громадянства за збитки, завдані ними внаслідок
порушень водного законодавства, в розмірах і порядку, встановленому чинним
законодавством.
Згідно з Методикою розрахунку розмірів відшкодування збитків,
заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та

98

раціональне використання водних ресурсів, затвердженою наказом
Мінприроди України від 18 травня 1995 р. № 37, майнова відповідальність
настає за:
- самовільне водокористування;
- самовільне скидання зворотних вод підприємствами, суднами та іншими
об'єктами;
- перевищення затверджених нормативів та норм скидання зворотних вод
та за інші протиправні дії.
Тобто, основними правопорушеннями є: забруднення, засмічення вод,
перевищення лімітів забору води або самовільне водокористування (без
дозволів) тощо.
Дисциплінарна відповідальність — це застосування щодо окремих
несумлінних працівників заходів дисциплінарного впливу (ст. 140 КЗпП),
задля забезпечення дотримання внутрішнього трудового розпорядку.
Дисциплінарна відповідальність за порушення водного законодавства є
різновидом юридичної відповідальності за екологічні правопорушення, яка
застосовується до винних осіб за протиправні дії, що порушують екологічні
вимоги в процесі виконання функціональних обов'язків та інших вимог
дисципліни праці, пов'язаних з використанням, охороною та відтворенням
водних ресурсів, забезпеченням вимог екологічної безпеки у цій сфері. Вона
настає в разі вчинення працівником дисциплінарного проступку -невиконання
або неналежного виконання працівником покладених на нього законодавством
про працю, колективним і трудовим договорами обов'язків.
Дисциплінарне стягнення за порушення водного законодавства може бути
накладено лише в тому разі, якщо дії з використання, охорони та відтворення
водних ресурсів є службовим обов'язком працівника.
Згідно зі ст. 147 КЗпП за порушення трудової дисципліни до
працівника може бути застосовано тільки один із таких заходів стягнення:
догану або звільнення.
Адміністративна відповідальність настає за такі види порушень:
• порушення правил охорони водних ресурсів (ст. 59);
• порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських
вод від забруднення і засмічення (ст. 59і);
• порушення правил водокористування (ст. 60);
• пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення
правил їх експлуатації (ст. 61);
• невиконання обов'язків з реєстрації в суднових документах операцій зі
шкідливими речовинами і сумішами (ст. 62).
Кримінальну відповідальність за порушення водного законодавства
передбачено ст.ст. 242, 243, 244 КК.
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Основним безпосереднім об'єктом злочинів - встановлений порядок
раціонального використання, відтворення та охорони водних об'єктів від
забруднення, засмічення та виснаження.
Додатковим факультативним об'єктом можуть бути життя і здоров'я
особи, власність, інші блага.
Порушення правил охорони вод (водних об'єктів), якщо це спричинило
забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних горизонтів, джерел
питних, лікувальних вод чи зміну їх природних властивостей або виснаження
водних джерел і створило небезпеку для життя і здоров'я людей чи довкілля,
карається штрафом від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до п'яти 5, або обмеженням волі на той самий строк; якщо
ці ж самі діяння спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель
об'єктів рослинного і тваринного світу або інші тяжкі наслідки, — позбавленням
волі на строк до 5 років або обмеженням волі на той самий строк (ст. 242 КК).
За порушення правил охорони вод, яке не спричинило наслідків,
зазначених у ч. 1 або ч. 2 ст. 242 КК, передбачено адміністративну
відповідальність (ст.ст. 59, 60, 61 КУпАП).
Забруднення моря в межах внутрішніх морських чи територіальних вод
України або в межах вод виключної (морської) економічної зони України
матеріалами чи речовинами, шкідливими для життя чи здоров'я людей, або
відходами внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило
небезпеку Для життя чи здоров'я людей або живих ресурсів моря чи могло
перешкодити законним видам використання моря, а також незаконне скидання
чи поховання в межах внутрішніх морських чи територіальних вод України або
у відкритому морі зазначених матеріалів, речовин і відходів, карається
штрафом від 300 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або
обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий
строк із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років. Якщо ці діяння спричинили загибель або
захворювання людей, масову загибель об'єктів тваринного і рослинного світу
або інші тяжкі наслідки покарання є суворішим: позбавлення волі на строк від
2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до 3 років.
За неповідомлення спеціально відповідальним за те особам морських
та повітряних суден або інших засобів і споруд, що перебувають у морі,
адміністрації найближчого порту України, іншому уповноваженому органу
або особі, а у разі скидання з метою поховання — і організації, яка видає
дозволи на скидання, інформації про підготовлюване або здійснюване
внаслідок крайньої потреби скидання чи невідворотні викиди ними в межах
внутрішніх морських і територіальних вод України або у відкритому морі
шкідливих речовин чи сумішей, що містять такі речовини понад встановлені
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норми, інших відходів, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я
людей або живих ресурсів моря чи могло завдати шкоди зонам лікування і
відпочинку або перешкодити іншим законним видам використання моря,
передбачено штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів громадян,
або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до 5 років, або обмеження волі на строк до 3 років (ст.
243 КК).
Порушення законодавства про континентальний шельф України, що
заподіяло істотну шкоду, а також невжиття особою, що відповідає за
експлуатацію технологічних установок або інших джерел небезпеки в зоні
безпеки, заходів для захисту живих організмів моря від дії шкідливих відходів
або небезпечних випромінювань та енергії, якщо це створило небезпеку їх
загибелі або загрожувало життю чи здоров'ю людей, караються штрафом від 100
до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі
на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 2 років, з конфіскацією
всіх знарядь, якими користувалася винувата особа для вчинення злочину, або
без такої. За дослідження, розвідування, розробку природних багатств та інші
роботи на континентальному шельфі України, які провадять іноземці, якщо це
не передбачено договором між Україною і заінтересованою іноземною
державою, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України або
спеціальним дозволом, виданим у встановленому законом порядку, встановлено
штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
арештом на строк до 6 місяців, з конфіскацією обладнання (ст. 244 КК).
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, юридична відповідальність за порушення водного
законодавства є комплексним інститутом екологічного права, який своєю
метою має забезпечення раціонального використання природних ресурсів.
Порушення водного законодавства тягне за собою дисциплінарну,
адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність, загальні
положення якої визначено у главі 23 Водного кодексу України.
IV. ОХОРОНА ВОД. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В
ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОД
Право користування землями водного фонду встановлюється земельним
законодавством.
Користування земельними ділянками дна річок. озер, водосховищ, морів
та інших водних об'єктів. Водоохоронні зони та зони сані гарної охорони
Водоохоронні зони встановлюються для створення сприятливого режиму водних
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об'єктів, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання. На території
водоохоронної зони забороняється:
• використання пестицидів;
• влаштовування кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації;
• скидання неочищених стічних вод на рельєф.
Прибережні захисні смуги - земельні ділянки, які виділяються в межах
водоохоронних зон з метою охорони водних об'єктів від забруднення і
засмічення.
Зони санітарної охорони - виділяються з метою охорони забору води для
водопостачання населення, лікувальних і оздоровчих потреб.
Право користування водними об'єктами природно-заповідного фонду
На водних об'єктах, віднесених до природно-заповідного фонду,
забороняється здійснення будь-якої діяльності, що суперечить їх цільовому
призначенню.
Водні ресурси є обмеженими природними об'єктами, а їх роль у
забезпеченні існування людей, тваринного та рослинного світу є особливо
важливою.
Правова охорона вод - це система правових, організаційних, економічних
та інших заходів, спрямованих на раціональне використання водних ресурсів,
запобігання і ліквідацію забруднення, засмічення, вичерпання вод, покращання
їх стану, забезпечення особливого режиму користування водними об’єктами для
природоохоронних, лікувальних, курортних і оздоровчих цілей.
Забруднення вод – це надходження до водних об’єктів забруднюючих
речовин.
Засмічення вод – це привнесення у водні об’єкти сторонніх предметів і
матеріалів, що шкідливо впливають на стан води.
Вичерпання вод – це зменшення кількості вод у водних об’єктах.
Розділом 4 Водного кодексу України закріплена конкретна система заходів
по охороні вод, яка передбачає:
1) Особливий порядок надання в користування і використання земель
водного фонду (статті 85, 86 ВК України). Зокрема, у постійне користування
землі водного фонду надаються водогосподарським спеціалізованим
організаціям, іншим підприємствам, установам і організаціям, в яких створено
спеціалізовані служби по догляду за водними об'єктами, прибережними
захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів,
гідротехнічними спорудами та підтриманню їх у належному стані. Детальніше
ці питання регулюються в постанові Кабінету Міністрів України від 13.05.1996
р. «Про затвердження Порядку користування землями водного фонду».
2) Створення водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, смуг
відведення, берегових смуг, зон санітарної охорони (статті 87-93 Водного
кодексу України).
3) Закріплення особливого правового режиму водних об'єктів, віднесених у
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встановленому законодавством порядку до територій та об'єктів природнозаповідного фонду (ст. 94 Водного кодексу України).
4) Водоохоронні вимоги до виробничо-господарської діяльності по
недопущенню забруднення, засмічення і вичерпання вод, які визначені статтями
95-106 Водного кодексу та деталізовані в ряді підзаконних нормативноправових актах, як наприклад, постанові Кабінету Міністрів України. «Про
затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними
водами», постанові Кабінету Міністрів України. «Про затвердження Правил
охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та
засмічення».
5) Запобігання шкідливим діям вод та аваріям на водних об'єктах і
ліквідація їх наслідків (статті 107—108 Водного кодексу України).
Державне управління в галузі використання і охорони вод здійснюють
Кабінет Міністрів України, місцеві державні адміністрації, а також органи
місцевого самоврядування (органи загального управління). Органами
спеціального управління в цій галузі є Мінприроди України, Державний комітет
України по водному господарству (Положення про Державний комітет України
по водному господарству, затверджене Указом Президента України від
14.07.2000 р.).
До основних функцій державного управління в галузі використання і
охорони вод належать такі:
1) Планування і програмування. Відповідно до ст. 12 Водного кодексу
України державні, цільові, міждержавні та регіональні програми використання і
охорони вод та відтворення водних ресурсів розробляються з метою здійснення
цілеспрямованої і ефективної діяльності щодо задоволення потреб населення і
галузей економіки у воді, збереження, раціонального використання і охорони
вод, запобігання їх шкідливій дії.
2) Державний облік вод. Відповідно до ст. 24 Водного кодексу України
завданням державного обліку вод є встановлення відомостей про кількість і
якість вод, а також даних про водокористування, на основі яких здійснюється
розподіл води між водокористувачами та розробляються заходи щодо
раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. З
метою систематизації даних державного обліку вод та визначення наявних для
використання водних ресурсів складається державний водний кадастр.
Постановою Кабінету Міністрів України під 8.04.1996 р. затверджений Порядок
ведення державного водного кадастру.
3) Державний моніторинг вод. З метою забезпечення збирання, обробки,
збереження та аналізу інформації про стан вод, прогнозування його змін та
розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських
рішень у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
здійснюється державний моніторинг вод (ст. 21 Водного кодексу України).
Постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 р. затверджений
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Порядок здійснення державного моніторингу вод.
4) Державна екологічна експертиза, що здійснюється в порядку
визначеному Законом України «Про екологічну експертизу» з метою
забезпечення екологічної безпеки під час розміщення, проектування і
будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших
об'єктів, пов'язаних з використанням чи впливом на води.
5) Розподіл і перерозподіл водних ресурсів, який здійснюється у таких
формах: надання водних об'єктів у відособлене користування; видача дозволів
на спеціальне водокористування; вилучення водних об'єктів; анулювання
дозволів.
6) Лімітування в галузі використання вод. Ліміт забору води, ліміт
використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин встановлюються у
дозволі на спеціальне водокористування.
7) Стандартизація і нормування. Відповідно до ст. 33 Кодексу України про
надра стандартизація і нормування в галузі використання і охорони вод та
відтворення водних ресурсів здійснюються з метою забезпечення екологічної і
санітарно-гігієнічної безпеки вод шляхом встановлення комплексу
взаємопов'язаних нормативних документів, які визначають взаємопогоджені
вимоги до об'єктів, що підлягають стандартизації і нормуванню.
8) Державний контроль в галузі використання і охорони вод. Як
передбачає ст. 19 Водного кодексу України, державний контроль за
використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів здійснюється
Кабінетом Міністрів України, державними органами охорони навколишнього
природного середовища, іншими спеціально уповноваженими державними
органами відповідно до законодавства України.
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Отже, право користування землями водного фонду встановлюється
земельним законодавством.
Користування земельними ділянками дна річок. озер, водосховищ, морів
та інших водних об'єктів. Водоохоронні зони та зони сані гарної охорони
Водоохоронні зони встановлюються для створення сприятливого режиму
водних об'єктів, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання. На
території водоохоронної зони забороняється:
• використання пестицидів;
• влаштовування кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації;
• скидання неочищених стічних вод на рельєф.
Правова охорона вод - це система правових, організаційних, економічних
та інших заходів, спрямованих на раціональне використання водних ресурсів,
запобігання і ліквідацію забруднення, засмічення, вичерпання вод, покращання
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їх стану, забезпечення особливого режиму користування водними об’єктами для
природоохоронних, лікувальних, курортних і оздоровчих цілей.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Води - це усі води (поверхневі, підземні, морські), що входять до складу
природних ланок кругообігу води. Усі води на території України становлять її
водний фонд, до складу якого згідно ст. З Водного кодексу України належать:
поверхневі води: природні водойми (озера), водотоки (річки, струмки), штучні
водойми (водосховища, ставки і канали), інші водні об'єкти; підземні води та
джерела; внутрішні морські води та територіальне море.
Різні види вод (водних об'єктів) мають відмінний правовий режим, що
відрізняється в порядку надання їх в користування, режимі використання і
охорони.
Водний Кодекс України в ст. 1 дає законодавче визначення понять
«водокористування». Водокористування - це використання вод для потреб
населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших
галузей господарства, включаючи право на забір води, скидання стічних вод та
інші види використання водних об'єктів.
До основних функцій державного управління в галузі використання і
охорони вод належать такі: планування і програмування, державний облік вод,
державний моніторинг вод, державна екологічна експертиза, розподіл і
перерозподіл водних ресурсів, лімітування в галузі використання вод,
стандартизація і нормування, державний контроль в галузі використання і
охорони вод.
Правова охорона вод - це система правових, організаційних, економічних
та інших заходів, спрямованих на раціональне використання водних ресурсів,
запобігання і ліквідацію забруднення, засмічення, вичерпання вод, покращання
їх стану, забезпечення особливого режиму користування водними об’єктами для
природоохоронних, лікувальних, курортних і оздоровчих цілей. Водним
кодексом України закріплена конкретна система заходів по охороні вод.
Порушення водного законодавства тягне за собою дисциплінарну,
адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність, загальні
положення якої визначено у главі 23 Водного кодексу України.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
При підготовці цієї теми здобувачу слід:
21) опрацювати конспект лекції;
22) ознайомитися із навчальною літературою з цієї теми;
23) ознайомитися із нормативно-правовими актами, які стосуються питань
державно-правового регулювання водокористування;
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24) опрацювати монографічну літературу, статті в періодичних виданнях з
цієї теми;
25) вести конспект підготовки до семінарського заняття.
Перелік рекомендованої літератури не є вичерпним. Студенти повинні
використовувати інші джерела і особливо періодичні видання.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:
1.Склад водного фонду.
2.Юридична класифікація водних об’єктів.
3.Води загальнодержавного та місцевого значення.
4.Право власності на води.
5.Суб'єкти, об'єкти, підстави виникнення, зміни i припинення права
власності на води.
6.Форми i методи захисту права на води.
7.Види водокористувачів: первинні i вторинні.
8.Види водокористування: загальне i спеціальне.
9.Державний облік вод.
10.Види відповідальності за порушення водного законодавства.
11.Дисциплінарна, адмiнiстративна, цивільно-правова, кримінальна
відповідальність.
12.Водний кодекс України, його характеристика та основні положення

ТЕМА № 6. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА
ОХОРОНИ РОСЛИННОГО СВІТУ. ПРАВО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ ТА
ЙОГО ОХОРОНА
(2 години)
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

Вступ
1. Рослинний світ як природний об’єкт та об’єкт правової охорони
2. Ліс як об’єкт правової охорони і використання
3. Правове регулювання використання лісових ресурсів і користування
земельними ділянками лісового фонду.
4. Функції державного управління в галузі використання і охорони лісів.
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5. Правова охорона рослинного світу. Заходи щодо відтворення,
підвищення продуктивності, охорони та захисту лісів.
6. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства та
законодавства про рослинний світ.
Висновки
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1.
Конституція України від 26 червня 1996 р.
2.
Лісовий кодекс України від 01.11.2013.
3.
Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в
ялицево-букових лісах Карпатського регіону: Закон України від 10.02.2000 р.
4.
Про рослинний світ: Закон України від 09.04.1999 р.
5.
Про Червону книгу України: Закон України від 07.02.2002 р.
6.
Про Положення про Державний комітет лісового господарства
України: Указ Президента від 14.08.2000 р.
7.
Про затвердження Порядку ведення державного обліку лісів і державного лісового кадастру: постанова Кабінету Міністрів України від
27.09.1995р.
8.
Про затвердження Порядку ведення державного обліку і кадастру
рослинного світу: постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006р.
9.
Про затвердження Санітарних правил в лісах України: постанова
Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 р.
10. Про затвердження Порядку поділу лісів на групи, віднесення їх до
категорії захисності та виділення особливо захисних земельних ділянок лісового
фонду: постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 р.
11. Про затвердження Правил рубок головного користування в лісах
України: постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 р.
12. Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісовому господарству: постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.1996 р.
13. Розміри компенсації за добування (збирання) та шкоду, заподіяну
видам тварин і рослин, занесеним до Червоної книги України: постанова
Кабінету Міністрів України від 01.06.1993 р.
14. Про затвердження Правил відпуску деревини на пні в лісах України:
постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.1999 р.
15. Про затвердження Правил заготівлі живиці в лісах України:
постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1996 р.
16. Про затвердження Правил рубок, пов'язаних з веденням лісового
господарства та інших рубок: постанова Кабінету Міністрів України від
16.05.1996 р.
17. Про затвердження Правил відновлення лісів і лісорозведення:
постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.1996 р.
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18. Про затвердження Порядку заготівлі другорядних лісових
матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України:
постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.1996 р.
19. Про затвердження Положення про Зелену книгу України: постанова
Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 р.
20. Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України: наказ
Дежкомлісгоспу України від 27.12.2004 р., зареєстрований в Мін'юсті України
24.03.2005 р.
21. Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у
населених пунктах України: наказ Мінбуду України від 10.04.2006 р.,
зареєстрований в Мін'юсті України 27.07.2006 р.
22. Мельник П. ―Кримінально-правова відповідальність за незаконну
порубку лісу: окремі питання‖ Право України №6 2001р.
23.Балюк Т.І. Екологічне право України (Конспект лекцій у схемах)
(Загальна і Особлива частини). Київ, 2006 р.
24.Законодавство України про екологію (під редакцією Роїної О.А.), 12-е
видання.- Київ.- 2011.
25.Екологічне законодавство України.- Харків.- 2012.
МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Охарактеризувати правовий режим охорони і використання лісів і рослинний
світ як природний об’єкт та об’єкт правової охорони. Надати визначення понять
«ліс», «лісова ділянка», «землі лісогосподарського призначення», «земельна лісова
ділянка», «лісові ресурси». Проаналізувати склад лісового фонду України, поділ лісів
на категорії. Розкрити право власності на ліси, право постійного та тимчасового
користування лісами, право загального і спеціального використання лісових ресурсів.
Визначити зміст охорони та захисту лісів; підстави і порядок застосування різних
видів юридичної відповідальності за лісові порушення.
ВСТУП
Рослинний світ як сукупність рослинних угруповань вкриває більшу
частину поверхні суші та перебуває у водоймищах і становить важливий
компонент біосфери Землі. Він безпосередньо пов'язаний із особливостями
клімату, водного режиму, ґрунту, рельєфу, а також тваринним світом, разам із
яким створює різноманітні біогеоценози. Правове регулювання його
використання та охорони має надзвичайно важливе значення для підтримання
екологічної рівноваги, забезпечення екологічного збалансованого процесу
експлуатації всіх природних ресурсів.
Ліси — важливе джерело поповнення запасів кисню в атмосфері. Один гектар
лісу виділяє протягом року майже 3 т кисню. Враховуючи, що людині треба на
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рік для дихання приблизно 300—400 кг кисню, то гектар лісу забезпечує життя
8—10 чоловік. 1 га деревостанів поглинає за рік 5 т вуглекислого газу.
Ліси мають величезне господарське значення. Зокрема, дуже широко
використовується деревина в промисловості. З неї виготовляються будівельні
матеріали, меблі, папір, лікувальні препарати. Підраховано, що нині з деревини
виготовляється близько 20 тис. найменувань промислових виробів і товарів
народного вжитку. У природі немає більше такого матеріалу, який би за
різноманітністю застосування міг зрівнятися з деревиною
Ліси є національним багатством України і за своїм призначенням та
місцем розташування виконують екологічні (водоохоронні, захисні, санітарногігієнічні, оздоровчі, рекреаційні), естетичні та інші функції, мають обмежене
експлуатаційне значення і підлягають державному обліку та охороні.
І. РОСЛИННИЙ СВІТ ЯК ПРИРОДНИЙ ОБ’ЄКТ ТА ОБ’ЄКТ
ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про рослинний світ» рослинний світ це сукупність усіх видів рослин, а також грибів та утворених ними угрупувань
на певній території.
При цьому законодавство України про рослинний світ, як зазначено в ст. 2
Закону регулює суспільні відносини у сфері охорони, використання та
відтворення дикорослих та інших несільськогосподарського призначення
судинних рослин, мохоподібних, водоростей, лишайників, а також грибів, їх
угруповань і місцезростань.
У Законі «Про рослинний світ» дається визначення поняття «об'єкти
рослинного світу». Це дикорослі та інші несільськогосподарського призначення
судинні рослини, мохоподібні, водорості, лишайники, а також гриби на всіх
стадіях розвитку та утворені ними природні угруповання.
Об'єкти рослинного світу, що використовуються або можуть бути
використані населенням, для потреб виробництва та інших потреб визначаються
як природні рослинні ресурси.
В свою чергу, природні рослинні ресурси за своєю екологічною,
господарською, науковою, оздоровчою, рекреаційною цінністю та іншими
ознаками поділяються на природні рослинні ресурси загальнодержавного та
місцевого значення. До природних рослинних ресурсів загальнодержавного
значення належать:
а) об'єкти рослинного світу у межах: внутрішніх морських вод і
територіального моря, континентального шельфу та виключної (морської)
економічної зони України; поверхневих вод (озер, водосховищ, річок, каналів),
що розташовані і використовуються на території більш ніж однієї області, а
також їх приток усіх порядків; природних та біосферних заповідників,
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національних природних парків, а також заказників, пам'яток природи,
ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків, парків-пам'яток
садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення;
б) лісові ресурси державного значення;
в) рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, судинні
рослини, мохоподібні, водорості, лишайники, а також гриби, види яких занесені
до Червоної книги України;
г) рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, та типові
природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України.
До природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення
законодавством України можуть бути віднесені й інші об'єкти рослинного світу.
До природних рослинних ресурсів місцевого значення відносяться
дикорослі та інші несільськогосподарського призначення судинні рослини,
мохоподібні, водорості, лишайники, а також гриби, не віднесені до природних
рослинних ресурсів загальнодержавного значення (ст. 4 Закону «Про рослинний
світ»).
Користування об’єктами рослинного світу здійснюється в порядку
загального і спеціального використання.
Стаття 9 Закону України «Про рослинний світ» деталізує, що в порядку
загального використання природних рослинних ресурсів громадяни можуть
збирати лікарську і технічну сировину, квіти, ягоди, плоди, гриби та інші
харчові продукти для задоволення власних потреб, а також використовувати ці
ресурси в рекреаційних, оздоровчих, культурно-освітніх та виховних цілях. Нею
ж встановлені прямі обмеження на здійснення загального використання
природних рослинних ресурсів, зокрема забороняється збирання у порядку
загального використання дикорослих рослин, віднесених до переліку
наркотиковмісних рослин, їх плодів, насіння, післяжнивних залишків, відходів
сировини тощо, а також торгівля лікарськими і декоративними видами рослин
та їх частинами (корені, стебла, плоди тощо), зібраними в порядку загального
використання природних рослинних ресурсів.
Загальне використання лісових ресурсів здійснюється громадянами без
одержання спеціальних дозволів та безплатно.
Стаття 10 Закону України «Про рослинний світ» також передбачає
можливість здійснення таких видів спеціального використання природних
рослинних ресурсів: збирання лікарських рослин; заготівля деревини під час
рубок головного користування; заготівля живиці; заготівля кори, лубу, деревної
зелені, деревних соків тощо; збирання квітів, ягід, плодів, горіхів, насіння,
грибів, лісової підстилки, очерету тощо; заготівля сіна; випасання худоби та
інших видів, передбачених законодавством.
Охорона рослинного світу передбачає здійснення комплексу заходів,
спрямованих на збереження просторової, видової, популяційної та ценотичної
різноманітності і цілісності об'єктів рослинного світу, охорону умов їх
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місцезростання, збереження від знищення, пошкодження, захист від шкідників і
хвороб, а також невиснажливе використання (ст. 25 Закону України «Про
рослинний світ»).
Зокрема, в Україні прийнятий і діє Закон України «Про Червону книгу
України» та Положення про Зелену книгу України, затверджене постановою
Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 р. Об'єктами Червоної книги
України, які підлягають особливій охороні на всій території України, є рідкісні і
такі, що перебувають під загрозою зникнення, види рослинного світу, які
постійно або тимчасово зростають у природних умовах у межах території
України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної
зони. Зелена книга України 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. Таким чином, три категорії природних рослинних
угрупувань можуть бути занесені до цієї книги: 1) рідкісні; 2) такі, що
перебувають під загрозою зникнення; 3) типові.
Охорона природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги,
забезпечується шляхом: а) установлення їх особливого правового статусу,
врахування вимог щодо охорони цих угруповань під час розроблення
нормативно-правових актів; б) створення на місцевостях, де існують
угруповання, біосферних заповідників, інших територій та об’єктів природнозаповідного фонду, в тому числі транскордонних; в) врахування спеціальних
вимог щодо їх збереження під час розміщення продуктивних сил, вирішення
питань відведення земельних ділянок, розроблення проектної та проектнопланувальної документації, проведення екологічної експертизи тощо.
Відтворення, як охорона рослинних угруповань має здійснюватися на
підставі відповідних науково-обґрунтованих заходів. У законодавстві визначені
напрямки відтворення природних об’єктів: а) сприяння їх природному
відновленню; б) запобігання небажаним змінам та негативному антропогенному
впливу; в) їх формування на штучно створених об’єктах природно-заповідного
фонду.
Правовідносини, пов'язані із захистом рослин, багаторічних і лісових
насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, продукції
рослинного походження від шкідників, хвороб та бур'янів, регулюються
законами України «Про захист рослин», «Про карантин рослин», «Про
пестициди і агрохімікати».
ВИСНОВКИ З ПЕРШЕГО ПИТАННЯ:
Отже, відповідно до ст. 3 Закону України «Про рослинний світ»
рослинний світ - це сукупність усіх видів рослин, а також грибів та утворених
ними угрупувань на певній території.
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При цьому законодавство України про рослинний світ, як зазначено в ст. 2
Закону регулює суспільні відносини у сфері охорони, використання та
відтворення дикорослих та інших несільськогосподарського призначення
судинних рослин, мохоподібних, водоростей, лишайників, а також грибів, їх
угруповань і місцезростань.
ІІ. ЛІС ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ
Ліс — величезне національне багатство. Він відіграє значну господарську,
економічну й екологічну роль. Екологічна функція лісів полягає в тому, що вони є
джерелом поліпшення клімату, захищають ґрунти від вітрової і водної ерозії, є
місцем перебування звірів і птахів, використовується в рекреаційних, естетичних
та культурно-оздоровчих цілях. З економічної сторони ліс є основним джерелом
деревини, технічної, лікарської сировини, що використовуються для різних
галузей господарства. Ліс — основа паперової, меблевої та інших галузей
промисловості.
Правове регулювання лісових відносин ґрунтується на нормах Лісового
кодексу України, затвердженого в новій редакції від 01.11.2013 р.
Поняття лісу визначено в ст. 1 Лісового кодексу України, відповідно до
якої ліс — тип природних комплексів, у якому поєднуються переважно деревна та
чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав'яною рослинністю,
тваринним світом, мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що
взаємопов'язані у своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє
природне середовище.
Саме таке широке поняття лісу забезпечує комплексну охорону лісів, єдині
засади охорони і використання ділянок лісу у нерозривному взаємозв'язку з
іншими природними компонентами.
Новою редакцією Лісового кодексу введено низку нових понять в лісове та
земельне законодавство. Зокрема:
— землі лісогосподарського призначення (замість раніше існуючої категорії
земель лісового фонду), до яких належать лісові землі на яких розташовані
лісові ділянки, та нелісові землі, зайняті сільськогосподарськими угіддями,
водами й болотами, спорудами, комунікаціями, малопродуктивними
землями тощо, які надані в установленому порядку та використовуються
для потреб лісового господарства;
— земельна лісова ділянка — земельна ділянка лісового фонду України з
визначеними межами, яка надається або вилучається у землекористувача
чи власника земельної ділянки для ведення лісового господарства або
інших суспільних потреб відповідно до земельного законодавства;
— лісова ділянка — ділянка лісового фонду України з визначеними межами,
виділена відповідно до цього Кодексу для ведення лісового господарства
та використання лісових ресурсів без вилучення її у землекористувача або
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власника землі. Лісові ділянки можуть бути вкриті лісовою рослинністю, а
також постійно або тимчасово не вкриті лісовою рослинністю (внаслідок
неоднорідності лісових природних комплексів, лісогосподарської
діяльності або стихійного лиха тощо). До не вкритих лісовою рослинністю
лісових ділянок належать лісові ділянки, зайняті незімкнутими лісовими
культурами, лісовими розсадниками і плантаціями, а також лісовими
шляхами та просіками, лісовими протипожежними розривами, лісовими
осушувальними канавами і дренажними системами.
Відповідно до ст. 1 Лісового кодексу України усі ліси на території України,
незалежно від того, на землях яких категорій за основним цільовим
призначенням вони зростають, та незалежно від права власності на них,
становлять лісовий фонд України і перебувають під охороною держави. Стаття 4
встановлює, що до лісового фонду України належать лісові ділянки, в тому числі
захисні насадження лінійного типу, площею не менше 0,1 гектара. До лісового
фонду України не належать:
— зелені насадження в межах населених пунктів (парки, сади, сквери,
бульвари тощо), які не віднесені в установленому порядку до лісів, їх режим
регулюється Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах
України, затвердженими наказом Мінбуду України.
Відповідальність за їх незаконну рубку, пошкодження визначене в главі
11 — Адміністративні порушення в галузі житлових прав громадян, житловокомунального господарства та благоустрою (ст. 153 — знищення або
пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів озеленення населених
пунктів), такси нарахування розмірів відшкодування визначені окремим
нормативно-правовим актом — постановою Кабінету Міністрів України від
08.04.1999 р. «Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим
насадженням у межах міст та інших населених пунктів».
— окремі дерева і групи дерев, чагарники на сільськогосподарських угіддях,
присадибних, дачних і садових ділянках. Згідно з статтями 90, 95 Земельного
кодексу України вони є власністю землевласників і землекористувачів і
використовуються ними на свій розсуд. Правові вимоги по забезпеченню їх
захисту і охорони регулюються законами України «Про захист рослин», «Про
карантин рослин» та іншими.
Усі ліси України в залежності від їх екологічного і соціально-економічного
значення та залежно від основних виконуваних ними функцій поділяються на
категорії. Відповідно до ст. 39 Лісового кодексу України виділяються такі
категорії лісів:
1) захисні ліси (виконують переважно водоохоронні, ґрунтозахисні та інші
захисні функції);
2) рекреаційно-оздоровчі ліси (виконують переважно рекреаційні, санітарні,
гігієнічні та оздоровчі функції);
3) ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення
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(виконують особливі природоохоронні, естетичні, наукові функції тощо);
4) експлуатаційні ліси.
Правовий режим окремих категорій лісів, порядок віднесення лісів до тої чи
іншої категорії (групи) регулюється статтями 39—41 Лісового кодексу України,
постановою кабінету Міністрів України від 27.07.1995 р. «Про затвердження
Порядку поділу лісів на групи, віднесення їх до категорії захисності та виділення
особливо захисних земельних ділянок лісового фонду».
Крім поняття «ліс» слід виділяти поняття «лісовий ресурс». Відповідно до
ст. 6 Лісового кодексу України лісовими ресурсами є деревні, технічні, лікарські та
інші продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб населення і
виробництва та відтворюються процесі формування лісових природних
комплексів. До лісових ресурсів також належать корисні властивості лісів
(здатність лісів зменшувати негативні наслідки природних явищ, захищати
ґрунти від ерозії, запобігати забрудненню навколишнього природного середовища
та очищати його, сприяти регулюванню стоку води, оздоровленню населення та
його естетичному вихованню тощо), що використовуються для задоволення
суспільних потреб.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
1. Ліс — тип природних комплексів, у якому поєднуються переважно
деревна та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав'яною
рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами та іншими природними
компонентами, що взаємопов'язані у своєму розвитку, впливають один на одного і на
навколишнє природне середовище.
2. Усі ліси на території України, незалежно від того, на землях яких
категорій за основним цільовим призначенням вони зростають, та незалежно від
права власності на них, становлять лісовий фонд України і перебувають під
охороною держави.
3. Виділяються такі категорії лісів: 1) захисні ліси (виконують переважно
водоохоронні, ґрунтозахисні та інші захисні функції); 2) рекреаційно-оздоровчі
ліси (виконують переважно рекреаційні, санітарні, гігієнічні та оздоровчі
функції); 3) ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного
призначення (виконують особливі природоохоронні, естетичні, наукові функції
тощо); 4) експлуатаційні ліси.
ІІІ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ
РЕСУРСІВ І КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ
ЛІСОВОГО ФОНДУ
У новій редакції Лісового кодексу України суттєво змінений підхід до
регулювання відносин приналежності лісів, зокрема власності на них, чому
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присвячений окремий розділ II. Стаття 7, відображаючи відповідну норму
Конституції України, закріплює, що ліси, які знаходяться в межах території
України, є об'єктами права власності Українського народу. Разом з тим ця ж
стаття передбачає можливість передачі лісів в державну, комунальну і
приватну власність. Суб'єктами права власності на ліси є держава,
територіальні громади, громадяни та юридичні особи.
У державній власності перебувають усі ліси України, крім лісів, що
перебувають у комунальній або приватній власності. Право державної власності
на ліси набувається і реалізується державою в особі Кабінету Міністрів України,
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій
відповідно до закону.
У комунальній власності перебувають ліси в межах населених пунктів,
крім лісів, що перебувають у державній або приватній власності.
Набуття права приватної власності на ліси (ст. 10, 12, 14 ЛК):
1)
ліси у складі угідь селянських, фермерських та інших
господарств замкнені земельні лісові ділянки загальною площею до 5 гектарів.
Ця площа може бути збільшена в разі успадкування лісів згідно із законом;
2)
ліси, створені фізичними особами на набутих у власність у
встановленому порядку земельних ділянках деградованих і малопродуктивних
угідь, без обмеження їх площі.
Право приватної власності на ліси
для громадян України та
Для іноземців, осіб без
юридичних осіб України
громадянства та іноземних
юридичних осіб
виникає з моменту одержання
- неможливе;
ними державного акту на право
- обов’язково
власності на землю, виданий на відчужується протягом 1
відповідну земельну ділянку, та їх року.
державної реєстрації
Згідно зі ст. 6 ЛК усі ліси в Україні є власністю держави, від імені якої
лісами розпоряджається Верховна Рада України, яка делегує відповідним Радам
свої повноваження щодо розпорядження лісами. Однак, відповідно до ч. 1 ст. 56
ЗК землі лісового фонду можуть перебувати у державній, комунальній та
приватній власності. Право власності на земельну ділянку поширюється в її
межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, а також на водні об'єкти, ліси і
багаторічні насадження, які на ній є (ч. 2 ст. 79 ЗК).
Право лісокористування — це сукупність правових норм, які регулюють
суспільні відносини, пов'язані з використанням лісів, лісових ресурсів, їх
охороною та відтворенням.
Лісовим кодексом України введене також нове поняття право
користування лісами. При аналізі норм глави 2 щодо права користування лісами
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можна прослідкувати різний режим користування лісами в залежності від мети
використання, а саме:
— для ведення лісового господарства;
—для потреб мисливського господарства;
—для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і
освітньо-виховних цілей;
—для проведення науково-дослідних робіт;
—для заготівлі другорядних лісових матеріалів, побічних лісокористувань
та інших потреб.
За строками здійснення користування лісами ст. 16 Лісового кодексу
України виділяє:
—
постійне користування лісами, яке відповідно до статей 17, 18
здійснюється на землях державної та комунальної власності для ведення
лісового господарства без встановлення строку спеціалізованими державними
чи комунальними лісогосподарськими підприємствами, іншими державними чи
комунальними підприємствами, установами чи організаціями, у яких створені
спеціалізовані лісогосподарські підрозділи, і посвідчується державним актом на
право постійного користування земельною ділянкою. Ведення лісового
господарства полягає у здійсненні комплексу заходів з охорони, захисту,
раціонального використання та розширеного відтворення лісів (ст. 63 Лісового
кодексу України);
- тимчасове користування, об'єктом якого можуть бути всі ліси, що
перебувають у державній, комунальній або приватній власності. Тимчасове
користування, в свою чергу, може бути:
а)
довгострокове (від одного до п’ятдесяти років) — засноване на
договорі строкове платне використання лісових ділянок, які виділяються для
потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних,
спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, проведення науководослідних робіт, і яке здійснюється без вилучення земельних ділянок на підставі
відповідних рішень (стосовно лісів державної і комунальної власності) чи
договорів (щодо лісів приватної власності) та врегульоване ст. 18 Лісового
кодексу України;
б)
короткострокове (до одного року) — для заготівлі другорядних
лісових матеріалів, побічних лісових користувань та інших потреб,
здійснюється без вилучення земельних ділянок у власника лісів, постійного
лісокористувача на підставі спеціального дозволу, що видається власником
лісів, постійним лісокористувачем підприємствам, установам, організаціям,
громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, іноземним
юридичним особам.
Користування земельними ділянками лісового фонду може бути
постійним і тимчасовим. У постійне користування ці ділянки надаються
спеціалізованим державним чи комунальним лісогосподарським підприємствам.
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До них згідно з Інструкцією про механізм справляння збору за спеціальне
використання лісових ресурсів і користування земельними ділянками лісового
фонду, затвердженою наказом Державного комітету лісового господарства
України, Міністерства фінансів України, Мінприроди України, Міністерства
економіки України і Державної податкової адміністрації України від 15 жовтня
1999 р. № 91/241/129/236/565, належать: державні органи лісового господарства,
лісогосподарські
підприємства,
військові
лісові
господарства,
сільськогосподарські та інші підприємства.
Право постійного користування земельними ділянками лісового фонду
посвідчується Державним актом на право постійного користування земельною
ділянкою, форму якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
2 квітня 2002 р. № 449.
Права та обов'язки постійних і тимчасових лісокористувачів
визначені статтями 19—21 Лісового кодексу України.
Щодо лісових ресурсів передбачено порядок загального і спеціального
використання.
Спеціальне використання лісових ресурсів на наданій земельній ділянці
лісового фонду провадиться за спеціальним дозволом — відповідно за
лісорубним квитком (ордером) або лісовим квитком. На відведених земельних
ділянках лісового фонду дозволено використовувати лише ті лісові ресурси, на
які видано спеціальний дозвіл. Форми лісорубного квитка (ордера) та лісового
квитка і порядок їх видачі затверджує Кабінет Міністрів України.
Спеціальний дозвіл на заготівлю деревини в порядку рубок головного
користування видається органом виконавчої влади з питань лісового
господарства територіальними органами центрального органу виконавчої влади
з питань лісового господарства. Спеціальний дозвіл на інші види спеціального
використання лісових ресурсів видається власниками лісів або постійними
лісокористувачами. Спеціальний дозвіл видається власниками лісів або
постійними лісокористувачами у встановленому порядку також на проведення
інших рубок та робіт, пов'язаних і не пов'язаних із веденням лісового
господарства.
Видача дозволів регулюється також Правилами відпуску деревини на пні
в лісах України затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від
29.07.1999 р. та Інструкцією про порядок видачі дозволів на спеціальне
використання лісових ресурсів, затвердженою наказом Мінприроди України від
31.03.1993 р. Дозволом на спеціальне використання лісових ресурсів є
лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток.
Відповідно до пунктів 45, 46 Правил відпуску деревини на пні в лісах
України лісорубний квиток видається на:
а)
рубки головного користування,
б)
рубки, пов'язані з веденням лісового господарства, інші рубки,
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в)
заготівлю живиці. Населенню видається ордер на дрібний (до 10
куб. м.) відпуск деревини на пні.
Лісовий квиток видається для:
а)
заготівлі другорядних лісових матеріалів,
б)
здійснення побічних лісових користувань,
в)
використання корисних властивостей лісу в культурно-оздоровчих,
рекреаційних, спортивних і туристичних цілях.
Відповідно до ст. 77 Лісового кодексу України спеціальне використання
лісових ресурсів, крім розміщення пасік, є платним. Постановою Кабінету
Міністрів України від 6.07.1998 р. затверджений Порядок справляння збору за
спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними
ділянками лісового фонду, постановою Кабінету Міністрів України від
20.01.1997 р. затверджені такси на деревину лісових порід, що відпускається на
пні і на живицю, наказом Дежкомлісгоспу, Мінфіну, Мінекономіки,
Мінприроди, ДПА України від 15.10.1999 р. затверджена Інструкція про
механізм справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та
користування земельними ділянками лісового фонду, якими деталізується
порядок плати.
У лісах другої групи проводять усі види рубок способами, що спрямовані
на поліпшення породного складу і продуктивності лісів, відновлення
господарсько-цінних деревних порід, збереження екологічних властивостей
лісів і на ефективне використання їх деревних ресурсів.
У лісах першої групи, за винятком лісів, зазначених у ч.ч. 3 і 4 ст. 53 ЛК,
проводяться всі види рубок способами, що спрямовані на поліпшення лісового
середовища, породного складу і якості лісів, на своєчасне й раціональне
використання стиглої деревини та посилення захисних, водоохоронних й інших
корисних властивостей лісів.
Правила рубок лісу затверджує Кабінет Міністрів України. Порядок
заготівлі деревини встановлено Правилами відпуску деревини на пні в лісах
України, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
На умовах оренди земельні ділянки лісового фонду надаються
підприємствам, установам, організаціям, де створено спеціалізовані
лісогосподарські підрозділи, для ведення лісового господарства, спеціального
використання лісових ресурсів і для потреб мисливського господарства,
культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних цілей,
проведення науково-дослідних робіт тощо.
Відносини, пов'язані з орендою земельних ділянок лісового фонду,
регулюються ЛК, ЗК, ЦК, Законом України «Про оренду землі», іншими
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також
договором оренди землі.
Землю може бути надано в оренду в короткострокове користування — до
5 років і довгострокове — до 50 років. Умови, строки, а також плата за оренду
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землі визначаються за згодою сторін і обумовлюються в договорі. Він
укладається у письмовій формі й за бажанням однієї із сторін може бути
посвідчений нотаріально.
Типову форму договору оренди землі затверджує Кабінет Міністрів
України.
Право використання лісових ресурсів припиняється в разі:
1) добровільної відмови від використання лісових ресурсів;
2) закінчення строку, на який було надано право використання лісових
ресурсів;
3) припинення діяльності лісокористувачів, яким було надано право
використання лісових ресурсів;
4) порушення правил і норм, умов спеціальних дозволів на використання
лісових ресурсів;
5) використання лісових ресурсів способами, які негативно впливають на
стан і відтворення лісів, призводять до погіршення навколишнього природного
середовища;
6) порушення встановлених строків справляння збору за використання
лісових ресурсів;
7) використання лісової ділянки не за цільовим призначенням;
8) невідшкодування в установленому порядку збитків, заподіяних
лісовому господарству внаслідок порушень лісового законодавства, та
невиконання вимог щодо усунення виявлених недоліків.
Припинення права використання лісових ресурсів здійснюється в
установленому порядку шляхом анулювання лісорубного квитка (ордера) або
лісового квитка тими органами, які їх видали.
У випадках, передбачених пунктами 4-8 рішення про анулювання
лісорубного квитка (ордера) або лісового квитка може бути оскаржене
лісокористувачем до суду.
Законом можуть бути передбачені й інші випадки припинення права
використання лісових ресурсів.
ВИСНОВОК З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Отже, законодавчо розрізняється право загального та спеціального
лісокористування, при чому дана класифікація не є формальністю, адже саме
таким чином визначається особливості реалізації прав громадян на
використання природних ресурсів.
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V. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЛІСІВ
Лісовий кодекс України містить окремий розділ III -«Державне
регулювання та управління у сфері лісових відносин», в якому закріплена
загальна компетенція органів державної влади та місцевого самоврядування в
цій галузі. Галузевим органом центрального управління в цій галузі є
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
лісового господарства. Відповідно до п. 1 Положення про Центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства
України, яке затверджене Указом Президента України він вносить у
встановленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у
сфері лісового та мисливського господарства, забезпечує її реалізацію, здійснює
управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне
регулювання з питань, віднесених до його відання.
До основних функцій державного управління в галузі викристання і
охорони лісів можна віднести такі:
1). Розподіл і перерозподіл лісів. Основними формами розпорядчих дій
стосовно лісів є:
а) передача у власність та надання в постійне чи довгострокове тимчасове
користування земельних лісових та лісових ділянок яке віднесено відповідно до
компетенції Кабінету Міністрів України, обласних, Київської та
Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, обласних,
Київської та Севастопольської міських, районних, сільських, селищних, міських
рад;
б) видача дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів, про що
говорилось вище;
в) зміна цільового призначення земельних лісових ділянок (глава 11
Лісового кодексу України);
г) поділ лісів на категорії та встановлення меж лісових ділянок,
віднесених до відповідних категорій лісів (глава 6);
д) припинення права власності та користування лісовими ділянками та
анулювання дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів.
2). Лісовпорядкування. Відповідно до ст. 45 Лісового кодексу України
лісовпорядкування включає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення
ефективної організації та науково обґрунтованого ведення лісового
господарства, охорони, захисту, раціонального використання, підвищення
екологічного та ресурсного потенціалу лісів, культури ведення лісового
господарства, отримання достовірної і всебічної інформації про лісовий фонд
України.
Лісовпорядкування є обов'язковим на всій території України та ведеться
державними лісовпорядними організаціями за єдиною системою в порядку,
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встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері лісового господарства України за погодженням з Мінприроди
України.
3). Державний лісовий кадастр та облік лісів. Державний лісовий кадастр
на території України ведеться з метою ефективної організації охорони і захисту
лісів, раціонального використання лісового фонду України, відтворення лісів,
здійснення систематичного контролю за якісними і кількісними змінами лісів і
включає: облік якісного і кількісного стану лісового фонду України; поділ лісів
на категорії залежно від основних виконуваних ними функцій; грошову оцінку
лісів (у необхідних випадках); інші показники (статті 49—53 Лісового кодексу
України). Облік лісів включає збір та узагальнення відомостей, які
характеризують кожну лісову ділянку за площею, кількісними та якісними
показниками. Основою ведення обліку лісів є матеріали лісовпорядкування.
Ведення обліку лісів забезпечується постійним підтриманням в актуалізованому
стані характеристик кожної лісової ділянки, їх змін, спричинених
господарською діяльністю, стихійним лихом або іншими причинами (ст. 54
Лісового кодексу України). Детальний порядок реалізації даної функції
визначений постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку ведення державного обліку лісів і державного лісового кадастру»,
наказом Мінлісгоспу України «Про затвердження Інструкції про порядок
ведення державного лісового кадастру і первинного обліку лісів».
4). Моніторинг лісів і лісова сертифікація. Моніторинг лісів - система
регулярного спостереження, оцінки і прогнозу динаміки кількісного і якісного
стану лісів. Він проводиться шляхом збирання, передавання, збереження та
аналізу інформації про стан лісів, прогнозування змін у лісах і розроблення
науково обґрунтованих рекомендацій для інформаційно-аналітичного
забезпечення управління лісами, прийняття рішень щодо запобігання
негативним змінам стану лісів, дотримання вимог екологічної безпеки та
принципів ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку.
Моніторинг лісів є складовою частиною державної системи моніторингу
довкілля. Порядок його здійснення регулюється в загальному порядку на основі
Положення про Державну систему моніторингу довкілля затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України. Новою редакцією Лісового кодексу
України введене поняття лісової сертифікації, що являє собою оцінку
відповідності системи ведення лісового господарства встановленим
міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах
сталого розвитку. Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно,
екологічно і соціальне збалансованого ведення лісового господарства.
5). Лімітування в галузі використання лісів. Відповідно до ст. 71 Лісового
кодексу України лімітом заготівлі деревини в порядку рубок головного
користування є затверджена в установленому порядку розрахункова лісосіка.
Заготівля деревини в розмірах, що перевищують розрахункову лісосіку,
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забороняється. Розрахункова лісосіка — щорічна науково обґрунтована норма
заготівлі деревини в порядку рубок головного користування, яка затверджується
для кожного власника, постійного користувача лісів окремо за групами порід,
виходячи з принципів безперервності та не виснажливості використання лісових
ресурсів.
6). Контроль за раціональним використанням і охороною лісів.
Державний контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням
лісів здійснюється Кабінетом Міністрів України, Мінприроди України та його
органами на місцях, іншими спеціально уповноваженими державними
органами, місцевими органами виконавчої влади відповідно до законодавства
України. Функції державного контролю за охороною, захистом, використанням
та відтворенням лісів покладені відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України на Державну екологічну інспекцію. Крім того, контролюючі функції
відповідно до статей 89, 90 Лісового кодексу України покладені на державну
службу лісової охорони, яка створюється і діє у складі Дежкомлісгоспу України,
його територіальних органів, підприємств, установ і організацій, які належать
до сфери його управління. Вона має статус правоохоронного органу.
Повноваження посадових осіб державної лісової охорони закріплені ст. 91
Лісового кодексу України.
ВИСНОВОК З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, до основних функцій державного управління в галузі
використання і охорони лісів можна віднести такі: розподіл і перерозподіл лісів,
лісовпорядкування, державний лісовий кадастр та облік лісів, моніторинг лісів і
лісова сертифікація, лімітування в галузі використання лісів, контроль за
раціональним використанням і охороною лісів.
V. ЗАХОДИ ЩОДО ВІДТВОРЕННЯ, ПІДВИЩЕННЯ
ПРОДУКТИВНОСТІ, ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ЛІСІВ
У системі лісоохоронних відносин важливе місце посідають заходи по
забезпеченню відтворення, підвищення продуктивності, поліпшення якісного
складу лісів, їх охорони і захисту (глави 14,15, 16 Лісового кодексу України).
Відтворення лісів забезпечується шляхом відновлення лісів і
лісорозведення. Правила відновлення лісів і лісорозведення затверджені
постановою Кабінету Міністрів України 16.01.1996 р. Відновлення лісів
здійснюється на землях, що були вкриті лісовою рослинністю (зруби, згарища),
а на інших, призначених для створення лісів, землях, насамперед не придатних
для використання в сільському господарстві (яри, піски) — лісорозведення.
Заходами щодо підвищення продуктивності лісів є: зменшення площі
земель, зайнятих чагарниками, рідколіссям, низько-повнотними і нестійкими
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деревостанами; підвищення родючості ґрунтів (меліорація, запобігання ерозії
ґрунтів, заболочуванню, засоленню та іншим негативним процесам);
впровадження
сучасних
досягнень
селекції,
лісового
насінництва,
сортовипробування найцінніших у господарському відношенні деревних порід;
ефективного догляду за лісовими культурами; охорона лісів від пожеж, захисту
від шкідників і хвороб; оптимізація вікової структури лісів.
Збереження біорізноманіття в лісах здійснюється їх власниками та
постійними лісокористувачами на генетичному, видовому, популяційному та
екосистемному рівнях шляхом: створення і оголошення в установленому
законом порядку на найбільш цінних лісових ділянках територій та об'єктів
природно-заповідного фонду, розвитку екологічної мережі; виділення,
створення і збереження об'єктів цінного генетичного фонду лісових порід
(генетичних резерватів, плюсових деревостанів і дерев, колекційних лісових
ділянок, лісонасінних ділянок і плантацій, дослідних та випробних культур
тощо); недопущення генетичного забруднення генофондів аборигенних порід та
інвазій інтродукованих видів у природні екосистеми; застосування екологічно
орієнтованих способів відтворення лісів та використання лісових ресурсів;
забезпечення охорони рідкісних і таких, що перебувають під загрозою
зникнення, видів тваринного і рослинного світу, рослинних угруповань,
пралісів, інших цінних природних комплексів відповідно до природоохоронного
законодавства.
Охорона лісів включає в себе відносини по охороні лісів від пожеж,
незаконних рубок, порушення порядку користування. Захист лісів здійснюється
з метою боротьби з шкідниками, хворобами лісів тощо шляхом систематичного
спостереження за станом лісів, своєчасного виявлення осередків шкідників і
хвороб лісу, здійснення профілактики виникнення таких осередків, їх
локалізації і ліквідації.
Наказом Дежкомлісгоспу України від 27.12.2004 р. затверджені Правила
пожежної безпеки в лісах України. Правила містять вимоги пожежної безпеки,
що встановлюються з метою забезпечення охорони лісу від пожеж.
Для забезпечення збереження лісів та лісової рослинності застосовуються
різні види заходів, у тому числі навіть заборона на державному рівні на
здійснення користування лісами. Так, Законом України «Про мораторій на
проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах
Карпатського регіону» встановлені заборони рубок головного користування та
обмеження окремих способів рубок на відповідних природних територіях.
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 р. затверджені
Санітарні правила в лісах України, які встановлюються з метою охорони та
захисту лісів при веденні лісового господарства, використанні лісових ресурсів
та здійсненні робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства,
підприємствами, установами, організаціями та громадянами. До санітарнооздоровчих заходів відповідно до п. 4 Правил належать: вибіркові санітарні
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рубки; суцільні санітарні рубки; ліквідація захаращеності; запобігання
виникненню та поширенню осередків шкідників і хвороб лісу; захист
заготовленої деревини від шкідників та хвороб. Санітарні правила детально
визначають порядок та умови проведення відповідних заходів.
Охорону і захист лісів на території України здійснюють:
o
державна лісова охорона, що діє у складі центрального органу
виконавчої влади з питань лісового господарства, територіальних органів
центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства та
підприємств, установ і організацій, які належать до сфери його управління;
o
лісова охорона інших постійних лісокористувачів і власників лісів.
Державна лісова охорона має статус правоохоронного органу.
ВИСНОВОК З П'ЯТОГО ПИТАННЯ:
1. У системі лісоохоронних відносин важливе місце посідають заходи по
забезпеченню відтворення, підвищення продуктивності, поліпшення якісного
складу лісів, їх охорони і захисту (глави 14,15,16 Лісового кодексу України).
2. Охорона лісів включає в себе відносини по охороні лісів від пожеж,
незаконних рубок, порушення порядку користування. Захист лісів здійснюється
з метою боротьби з шкідниками, хворобами лісів тощо шляхом систематичного
спостереження за станом лісів, своєчасного виявлення осередків шкідників і
хвороб лісу, здійснення профілактики виникнення таких осередків, їх локалізації
і ліквідації.
3. Для забезпечення збереження лісів та лісової рослинності застосовуються
різні види заходів, у тому числі навіть заборона на державному рівні на
здійснення користування лісами. Так, Законом України «Про мораторій на
проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах
Карпатського регіону» встановлені заборони рубок головного користування та
обмеження окремих способів рубок на відповідних природних територіях.
VІ. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Відповідно до ст. 103ЛК спори з питань охорони, захисту, використання
та відтворення лісів вирішуються в установленому порядку органами місцевого
самоврядування, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання,
відтворення і охорони природних ресурсів, судами.
Виключно судом вирішуються спори з питань володіння, користування і
розпорядження лісами, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб.
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Позивачі — Мінприроди України і його органи на місцях, державні
органи лісового господарства та постійні лісокористувачі — звільняються від
сплати державного мита у справах про стягнення коштів на покриття шкоди,
заподіяної державі порушенням лісового законодавства.
У ЛК спеціальний процесуальний порядок судового розгляду спорів у
галузі охорони, захисту, використання і відтворення лісів не передбачено, отже,
вони розглядаються в рамках ЦПК.
Порушення лісового законодавства тягне за собою дисциплінарну,
адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність відповідно
до закону.
За порушення норм лісового законодавства та законодавства про
рослинний світ за загальним правилом передбачена кримінальна,
адміністративна, дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність.
Зокрема, кримінальна відповідальність передбачена за вчинення злочинів,
визначених ст. 245 (знищення або пошкодження лісових масивів), ст. 246
(незаконна порубка лісу), ст. 247 (порушення законодавства про захист рослин)
Кримінального кодексу України.
Адміністративна відповідальність в цій галузі застосовується за
вчинення таких адміністративних правопорушень: ст. 63 (незаконне
використання земель державного лісового фонду), ст. 64 (порушення
встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення
деревини, заготівлі живиці), ст. 65 (незаконна прорубка, пошкодження і
знищення лісових культур і молодняка), ст. 65і (знищення або пошкодження
полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень), ст. 66 (знищення
або пошкодження підросту в лісах), ст. 67 (здійснення лісових користувань не у
відповідності з метою або вимогами, передбаченими в лісорубному квитку
(ордері) або лісовому квитку), ст. 68 (порушення правил відновлення і
поліпшення лісів, використання ресурсів спілої деревини), ст. 69 (пошкодження
сінокосів і пасовищних угідь на землях державного лісового фонду), ст. 70
(самовільне сінокосіння і пасіння худоби самовільне збирання дикорослих
плодів, горіхів, грибів, ягід), ст. 71 (введення в експлуатацію виробничих
об'єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливу на ліси), ст. 72
(пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і
нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами і покидьками), ст. 73
(засмічення лісів відходами), ст. 74 (знищення або пошкодження
лісоосушувальних канав, дренажних систем і шляхів на землях державного
лісового фонду), ст. 75 (знищення або пошкодження відмежувальних знаків у
лісах), ст. 76 (знищення корисної для лісу фауни), ст. 77 (порушення вимог
пожежної безпеки в лісах), ст. 771 (самовільне випалювання рослинності або її
залишків), ст. 831 (порушення законодавства про захист рослин), ст. 851
(виготовлення або збут заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або
рослинного світу), ст. 88 (незаконне вивезення з України і ввезення на її
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територію об'єктів тваринного і рослинного світу), ст. 881 (порушення порядку
придбання чи збуту об'єктів тваринного чи рослинного світу), ст. 882
(порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або
державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними), ст. 90
(порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної
книги України), ст. 912 (перевищення лімітів та нормативів використання
природних ресурсів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Дисциплінарна відповідальність застосовується у загальному порядку до
працівників, винних у невиконанні вимог охорони лісів та рослинного світу, на
основі норм Кодексу законів про працю України.
Цивільно-правова
відповідальність
застосовується
у
вигляді
відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення норм лісового
законодавства та законодавства про рослинний світ. Для визначення розміру
збитків, які підлягають відшкодуванню, використовуються затверджені у
відповідному порядку такси.
Органи виконавчої влади з питань лісового господарства, охорони
навколишнього природного середовища, місцеві органи виконавчої влади,
уповноважені органи державної влади, органи місцевого самоврядування в
межах своєї компетенції в порядку, визначеному законодавчими актами,
припиняють роботи, що здійснюються підприємствами, установами,
організаціями і громадянами, якщо під час їх проведення не виконуються
встановлені технологічні, санітарні та інші спеціальні вимоги щодо безпеки
природного стану лісів та їх відтворення.
ВИСНОВОК З ПЯТОГО ПИТАННЯ:
За порушення норм лісового законодавства за загальним правилом
передбачена кримінальна, адміністративна, дисциплінарна та цивільно-правова
відповідальність.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Ліс — тип природних комплексів, у якому поєднуються переважно деревна
та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав'яною рослинністю,
тваринним світом, мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що
взаємопов'язані у своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє
природне середовище.
Усі ліси на території України, незалежно від того, на землях яких категорій
за основним цільовим призначенням вони зростають, та незалежно від права
власності на них, становлять лісовий фонд України і перебувають під охороною
держави.
Виділяються такі категорії лісів: 1) захисні ліси (виконують переважно
водоохоронні, ґрунтозахисні та інші захисні функції); 2) рекреаційно-оздоровчі
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ліси (виконують переважно рекреаційні, санітарні, гігієнічні та оздоровчі
функції); 3) ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного
призначення (виконують особливі природоохоронні, естетичні, наукові функції
тощо); 4) експлуатаційні ліси.
Ліси можуть перебувати в державну, комунальну і приватну власність.
Суб’єктами права власності на ліси є держава, територіальні громади, громадяни
та юридичні особи.
Лісовий кодекс виділяє також поняття використання лісових ресурсів, яке
є одним із видів користування лісом і відповідно до ст. 65 Лісового кодексу
України здійснюється в порядку їх загального і спеціального використання.
У системі лісоохоронних відносин важливе місце посідають заходи по
забезпеченню відтворення, підвищення продуктивності, поліпшення якісного
складу лісів, їх охорони і захисту (глави 14,15,16 Лісового кодексу України).
Охорона лісів включає в себе відносини по охороні лісів від пожеж,
незаконних рубок, порушення порядку користування. Захист лісів здійснюється
з метою боротьби з шкідниками, хворобами лісів тощо шляхом систематичного
спостереження за станом лісів, своєчасного виявлення осередків шкідників і
хвороб лісу, здійснення профілактики виникнення таких осередків, їх локалізації
і ліквідації.
Для забезпечення збереження лісів та лісової рослинності застосовуються
різні види заходів, у тому числі навіть заборона на державному рівні на
здійснення користування лісами. Так, Законом України «Про мораторій на
проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах
Карпатського регіону» встановлені заборони рубок головного користування та
обмеження окремих способів рубок на відповідних природних територіях.
За порушення норм лісового законодавства та законодавства про
рослинний світ за загальним правилом передбачена кримінальна,
адміністративна, дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
При підготовці цієї теми здобувачу слід:
26) опрацювати конспект лекції;
27) ознайомитися із навчальною літературою з цієї теми;
28) ознайомитися із нормативно-правовими актами, які стосуються питань
державно-правового регулювання використання об’єктів рослинного світу;
29) опрацювати монографічну літературу, статті в періодичних виданнях з
цієї теми;
30) вести конспект підготовки до семінарського заняття.
Перелік рекомендованої літератури не є вичерпним. Студенти повинні
використовувати інші джерела і особливо періодичні видання.
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:
1.
Розкрийте зміст понять «ліс», «рослинний світ», «лісові ресурси»,
«природні рослинні ресурси».
2.
Охарактеризуйте режим власності на ліси.
3.
Який правовий режим окремих дерев, які не входять до лісового
фонду України? Хто здійснює управління ними?
4.
На основі аналізу норм Лісового кодексу України визначте, у чому
полягають відмінності в правовому режимі окремих категорій лісів.
5.
Дайте характеристику різновидів використання лісових ресурсів.
6.
Які відмінності в режимі здійснення постійного та тимчасового
(довгострокового і короткострокового) користування лісами?
7.
Чим посвідчується право спеціального використання лісових
ресурсів?
8.
Проаналізуйте порядок і методику справляння плати за спеціальне
лісокористування.
9.
Якими повноваженнями в галузі забезпечення охорони і
раціонального використання лісів наділений Державний комітет лісового
господарства України?
10. Що включається в зміст лісовпорядкування? На кого покладені
функції здійснення лісовпорядкування?
11. У чому полягає лімітування в галузі використання лісів?

ТЕМА № 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ І
ОХОРОНИ ТВАРИННОГО СВІТУ
(2 години)
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

Вступ
13. Тваринний світ як об’єкт еколого-правових відносин
14. Правове використання об’єктів тваринного світу
15. Функції державного управління в галузі використання і охорони тваринного
світу
4. Охорона тваринного світу. Юридична відповідальність за порушення
законодавства про тваринний світ
Висновки
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Конституція України 26 червня 1996 року.
2. Про тваринний світ: Закон України від 13.12.2001 р.
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3. Про мисливське господарство та полювання: Закон України від 22.02.2000 р.
4. Про Червону книгу України: Закон України від 07.02.2002 р.
5. Про затвердження Положення про порядок ведення державного кадастру
тваринного світу: постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.1994р.
6. Про затвердження Тимчасового порядку ведення рибного господарства і
рибальства: постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.1996р.
7. Про затвердження Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства:
постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.1998 р.
8. Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди,
заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення
цінних видів риб та інших об'єктів водного промислу: постанова Кабінету
Міністрів України від 19.01.1998 р.
9. Про розміри компенсації та добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам
тварин і рослин, занесеним до Червоної книги України: постанова Кабінету
Міністрів України від 01.06.1993 р.
10.Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної
порушенням природоохоронного законодавства в межах територій та об'єктів
природно-заповідного фонду України: постанова Кабінету Міністрів України
від 21.04.1998 р.
11. Про затвердження Положення про Державну інспекцію охорони, відтворення
водних живих ресурсів та регулювання рибальства: наказ Мінагрополітики
України від 12.05.2005 р., зареєстрований в Мін'юсті України 25.05.2005 р.
12. Про затвердження такс нарахування розміру стягнення за збитки, заподіяні
незаконним добуванням або знищенням диких звірів і птахів (крім видів,
занесених до Червоної книги України), їх жител, біотехнічних споруд: наказ
Мінлісгоспу України і Мінекобезпеки України від 12.03.1996 р.,
зареєстрований в Мін'юсті України 22.03.1996р.
13. Про затвердження Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному
господарству
внаслідок
порушення
законодавства
про
охорону
навколишнього природного середовища: наказ Мінекобезпеки України від
18.05.1995 р., зареєстрований в Мін'юсті України 26.05.1995р.
14. Про затвердження Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному
господарству внаслідок порушень правил рибальства та охорони водних живих
ресурсів: наказ Мінагрополітики України і Мінприроди України від 12.07.2004
р., зареєстрований в Мін'юсті України 12.11.2004 р.
15. Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства та
Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне
використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і
спортивного рибальства: наказ Держкомрибгоспу України від 15.02.1999 р.,
зареєстрований в Мін'юсті України 28.04.1999р.
16. Про затвердження Правил промислового рибальства в рибогосподарських
водних об'єктах України: наказ Держкомрибгоспу України від 18.03.1999 р.,
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зареєстрований в Мін'юсті України 25.05.1999 р.
17. Про затвердження Положення про громадських інспекторів рибоохорони:
наказ Мінагрополітики України від 09.10.2002 р., зареєстрований в Мін'юсті
України 24.10.2002 р.
18.Про затвердження Положення про громадських мисливських інспекторів:
наказ Держкомлісгоспу України від 01.03.2002 р., зареєстрований в Мін'юсті
України 22.03.2002 р
19.Андрейцев В.І. Екологічне право: Особлива частина. К.: Істина, 2001.
20.Дмитренко І.А. Екологічне право України. Навчальний посібник. К., 1996р.,
стор.192-209.
МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Сформувати в свідомості здобувачів уявлення про тваринний світ як
природний об’єкт та об’єкт правової охорони, ознайомити з правом власності на
тваринний світ та правом користування тваринним світом, визначити функції
державного управління в галузі використання і охорони тваринного світу.
ВСТУП
Тваринний світ є невід’ємним компонентом навколишнього природного
середовища, національним багатством України, джерелом духовного та
естетичного збагачення і виховання людей, об’єктом наукових досліджень, а
також важливою базою для одержання промислової і лікарської сировини,
харчових продуктів та інших матеріальних цінностей.
Правовою основою, на якій ґрунтується охорона, використання і
відтворення тваринного світу, є закони України «Про тваринний світ», «Про
виключну (морську) економічну зону України», «Про мисливське господарство
і полювання», «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них»,
інші нормативні акти України, а також міжнародні угоди.
Завданням законодавства України про охорону, використання і
відтворення тваринного світу є регулювання відносин у галузі охорони,
використання і відтворення об'єктів тваринного світу з метою збереження та
поліпшення середовища перебування диких тварин, забезпечення умов
постійного існування всього видового і популяційного різноманіття тварин у
стані природної волі, неволі чи напіввільних умовах.
І. ТВАРИННИЙ СВІТ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОЛОГО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
Нормативне визначення поняття тваринного світу в законодавстві України
відсутнє. Закон України «Про тваринний світ» дає лише перелік об'єктів
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тваринного світу (ст. 3), які підпадають під правову охорону цього Закону, а
саме:
— дикі тварини — хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни,
земноводні, риби та інші) і безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та
інші) в усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на всіх стадіях
розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), які перебувають у стані природної
волі, утримуються у напіввільних умовах чи в неволі;
- частини диких тварин (роги, шкіра тощо);
- продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо).
Охороні також підлягають також нори, хатки, лігва, мурашники, боброві
загати та інше житло і споруди тварин, місця токування, линяння, гніздових
колоній птахів, постійних чи тимчасових скупчень тварин, нерестовищ, інші
території, що є середовищем їх існування та шляхами міграції.
Юридичне значимі ознаки тваринного світу як природного об'єкта і
об'єкта екологічного права в теорії екологічного права були сформульовані в
науковій літературі. Розглянемо їх з окремими доповненнями і уточненнями на
основі аналізу змісту нормативних положень українського законодавства.
1) По-перше, до об'єктів тваринного світу не відносяться
сільськогосподарські, свійські тварини. Як зазначено в ч. 2 ст. 1 Закону України
«Про тваринний світ», відносини у галузі охорони, використання і відтворення
сільськогосподарських, свійських тварин, а також діяльність, пов'язана з
охороною і використанням залишків викопних тварин, регулюються відповідним
законодавством України. Слід зауважити, що в Законі 1993 р. до об'єктів
тваринного світу були віднесені залишки викопних тварин, які виключені з цього
переліку новим Законом, що є абсолютно виправдано, зважаючи на наступну
ознаку, яка характеризує тваринний світ як об'єкт екологічного права.
2) По-друге, об'єкт тваринного світу повинен знаходитися в живому
стані. Тварина, що загинула, чи добута (вбита) людиною перестає бути
частиною тваринного світу, а її правовий режим не регулюється екологоправовими нормами (зокрема, вона може вважатися «майном» в цивільноправовому розумінні).
3) По-третє, ці тварини повинні бути складовою навколишнього природного
середовища, знаходитись в стані природної волі. Допускається також
можливість віднесення до об'єктів екологічного права тварин, що утримуються
у заповідних умовах чи в інших умовах, коли їх пересування обмежене, вони
підгодовуються штучно, але умови максимально наближені до природних (у
вольєрах, загонах тощо). В таких випадках тварини все одно не є повністю
відірваними від довкілля.
Однак, у новій редакції Закону України «Про тваринний світ»
об'єктами тваринного світу і відповідно правової охорони даного Закону
визнано і тих диких тварин, що утримуються у напіввільних умовах чи
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(тим більше) знаходяться в неволі. Слід зазначити, що Закон України «Про
тваринний світ» (ст. 5), підтверджуючи право власності народу України на
об'єкти тваринного світу, допускає можливість їх передачі у державну, комунальну і приватну власність.
В частині 6 ст. 5 передбачено, що об'єкти тваринного світу в Україні
знаходяться під охороною держави незалежно від права власності на них. Тому
визнання в якості об'єкта охорони тварин, що знаходяться у неволі, з одного боку
— не збігається з теоретичними ознаками тваринного світу як природного
об'єкта, а з іншого — дозволяє забезпечити ширші можливості його охорони і
збереження.
4) По-четверте, об'єктом охорони в Україні є тільки дикі тварини, що
перебувають в межах її території або належать до природних багатств її
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони. Об'єкти
тваринного світу (птахи, звірі) рухливі, а тому можуть переміщатись в просторі,
покидаючи чи навпаки проникаючи на територію України. Щодо правового
режиму приналежності об'єктів тваринного світу хотілося б звернути увагу на
наступне. Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про тваринний світ» об'єкти
тваринного світу, які перебувають у стані природної волі і знаходяться в межах
території України, її континентального шельфу та виключної (морської)
економічної зони, є об'єктами права власності Українського народу. Разом з тим
відповідно до ст. 4 Закону України «Про виключну (морську) економічну зону
України» та Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про континентальний
шельф»Україна має суверенні права щодо розвідки, розробки і збереження
природних ресурсів (зокрема, живих). Це підтверджується і визнаними
міжнародними нормами, а тому поширення права власності Українського народу
на ці об'єкти не відповідає спеціальному регулюванню даного виду відносин.
5) По-п'яте, до об'єктів тваринного світу, що підлягають самостійному
правовому регулюванню і охороні належать лише ті, що є самостійними
матеріальними об'єктами Наприклад, не є самостійним об'єктом охорони
мікроорганізми, які є невід'ємною частиною ґрунтів. Вони не можуть бути
відокремленні від ґрунту, не можуть бути індивідуалізовані, а відповідно і не
складають самостійного об'єкта регулювання законодавства про тваринний світ.
За прикладом правового регулювання інших природних об'єктів та їх
ресурсів Закон України «Про тваринний світ» виділяє перелік об'єктів
тваринного світу, що відносяться до природних ресурсів загальнодержавного
значення:
- дикі тварини, які перебувають у стані природної волі в межах території
України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони,
інші об'єкти тваринного світу, на які поширюється дія цього Закону і які
перебувають у державній власності, а також об'єкти тваринного світу, що у
встановленому законодавством порядку набуті у комунальну або приватну
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власність і визнані об'єктами загальнодержавного значення. Однак, на відміну
від інших поресурсових кодексів, чіткого поділу на природні ресурси
загальнодержавного і місцевого значення Закон України «Про тваринний
світ» не містить.
Стаття 180 ЦК України визначає для тварин речовий правовий режим
використання, якщо інше не передбачено законодавством.
ВИСНОВОК З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, Закон України «Про тваринний світ» надає перелік об'єктів
тваринного світу, які підпадають під правову охорону цього Закону, а саме: дикі
тварини - хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні,
риби та інші) і безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та інші) в
усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку
(ембріони, яйця, лялечки тощо), які перебувають у стані природної волі,
утримуються у напіввільних умовах чи в неволі; частини диких тварин (роги,
шкіра тощо); продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо).
ІІ. ПРАВОВЕ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТВАРИННОГО СВІТУ
Використання об'єктів тваринного світу (в суб'єктивному розумінні) — це
передбачена законодавством можливість суб'єктів експлуатувати корисні
властивості об'єктів тваринного світу для задоволення своїх різноманітних потреб
та з дотриманням вимог по їх охороні. Право використання об'єктів тваринного
світу (в об'єктивному значенні, як правовий інститут) — це система правових
норм, які регулюють суспільні відносини по раціональному використанню
об'єктів тваринного світу.
Розділ III Закону України «Про тваринний світ» має назву «Використання
об'єктів тваринного світу». Аналіз статей даного розділу дає можливість зробити
висновок, що використання в даному випадку охоплює випадки експлуатації
тварин та інших об'єктів тваринного світу на праві власності і на праві
користування.
Відповідно, суб'єктами використання на праві власності
 є державні органи,
 органи місцевого самоврядування,
 підприємства, установи, організації державної або комунальної форми
власності,
 інші фізичні чи юридичні особи, яким відповідні об'єкти належать на праві
державної, комунальної або приватної власності.
Суб'єктами права користування виступають:

підприємства, установи, організації всіх форм власності,

фізичні особи, в тому числі іноземні.
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В ряді випадків, зокрема при здійсненні спеціального використання
об'єктів тваринного світу, законодавство передбачає вимогу спеціальної
правосуб'єктності, як наприклад при здійсненні мисливства.
Об'єктами використання виступають дикі тварини та інші об'єкти
тваринного світу визначені в ст. З Закону України «Про тваринний світ».
Змістом відносин використання об'єктів тваринного світу є права та
обов'язки користувачів, закріплені статтями 3, 34 названого Закону.
Видами використання об'єктів тваринного світу за їх цільовим
призначенням відповідно до ст. 20 Закону України «Про тваринний світ» є:

мисливство;

рибальство, включаючи добування водних безхребетних тварин;

використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурноосвітніх, виховних та естетичних цілях;

використання корисних властивостей життєдіяльності тварин —
природних санітарів середовища, запилювачів рослин;

використання диких тварин з метою отримання продуктів їх
життєдіяльності;

добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання і
розведення у напіввільних умовах чи в неволі.
Види за підставами виникнення:
І. загальне – безоплатне для задоволення життєво необхідних потреб
(естетичних, оздоровчих, рекреаційних тощо) без вилучення об'єктів
тваринного світу з природного середовища . Характеризується такими ознаками,
як: безоплатність; спрямованість на задоволення життєво необхідних потреб
(естетичних, оздоровчих, рекреаційних); здійснення без вилучення об'єктів з
природного середовища (крім любительського і спортивного рибальства за умов,
визначених законодавством); дотримання заборони знищення тварин, руйнування
їхнього житла та інших споруд (нір, хаток, лігв, гнізд, мурашників, бобрових загат
тощо), порушення середовища існування тварин і погіршення умов їх розмноження.
У порядку загального використання здійснюється:
— любительське і спортивне рибальство
Любительське рибальство — лов (добування) водних живих ресурсів для
особистих потреб знаряддями лову, передбаченими правилами любительського і
спортивного рибальства. Спортивне рибальство — вид любительського
рибальства з установленням певних вимог за умовами проведення спортивних
змагань або кваліфікаційних нормативів. Рибогосподарські водойми (їх ділянки)
та умови використання водних живих ресурсів для любительського і
спортивного рибальства визначаються органами рибоохорони на підставі
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біологічних та наукових обґрунтувань. Правила здійснення любительського і
спортивного рибальства закріплюють детальні вимоги до порядку, способів,
знарядь рибальства, норми вилову риби, заборони на певні дії, тощо;
- використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурноосвітніх, виховних та естетичних цілях. В порядку загального
використання воно здійснюється без вилучення об'єктів тваринного
світу з навколишнього природного середовища (спостереження,
фотографування тощо). Як зазначено в ст. 28 Закону України «Про
тваринний світ», використання об'єктів тваринного світу, які
перебувають у напіввільних умовах чи в неволі, для наукових,
культурно-освітніх, виховних та естетичних цілей може
здійснюватися за плату;
- використання корисних властивостей життєдіяльності тварин —
природних санітарів середовища, запилювачів рослин.
ІІ. спеціальне – усі види використання тваринного світу, що здійснюються з їх
вилученням (добуванням, збиранням тощо) із природного середовища.
Особливістю спеціального використання об'єктів тваринного світу є те, що
відповідно до ст. 17 Закону України «Про тваринний світ» воно здійснюється з їх
вилученням (добуванням, збиранням тощо) із природного середовища (за
винятком передбачених законодавством випадків безоплатного любительського
і спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування).
У порядку спеціального використання здійснюється:
— мисливство. Це основний вид використання диких тварин, який
регулюється спеціальним Законом України «Про мисливське господарство та
полювання». Відповідно до ст. 1 цього Закону мисливство — вид спеціального
використання тваринного світу шляхом добування мисливських тварин, що
перебувають у стані природної волі або утримуються в напіввільних умовах у
межах мисливських угідь. Мисливські угіддя — ділянки суші та водного
простору, на яких перебувають мисливські тварини і які можуть бути
використані для ведення мисливського господарства. Мисливське господарство як
галузь — сфера суспільного виробництва, основними завданнями якого є
охорона, використання та відтворення мисливських тварин, надання послуг
мисливцям щодо здійснення полювання, розвиток мисливського спорту і
мисливського собаківництва.
Мисливські угіддя надаються в передбаченому ст. 22 Закону України
«Про мисливське господарство та полювання» порядку в користування
користувачам мисливських угідь, якими є спеціалізовані мисливські
господарства, інші підприємства, установи та організації, в яких створені
спеціалізовані підрозділи для ведення мисливського господарства. В межах
мисливських угідь здійснюється полювання, тобто дії людини, спрямовані на
вистежування, переслідування з метою добування і саме добування (відстріл,
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відлов) мисливських тварин, що перебувають у стані природної волі або
утримуються в напіввільних умовах (ст. 1 Закону України «Про мисливське
господарство та полювання»). Відповідно до ст. 12 цього до полювання
прирівнюється: перебування осіб у межах мисливських угідь, у тому числі на
польових і лісових дорогах (крім доріг загального користування), з будь-якою
стрілецькою зброєю або з капканами та іншими знаряддями добування звірів і
птахів, або з собаками мисливських порід чи ловчими звірами і птахами, або з
продукцією полювання; перебування осіб на дорогах загального користування з
продукцією полювання або з будь-якою зібраною розчохленою стрілецькою
зброєю.
- рибальство (за винятком любительського і спортивного рибальства у
визначених водних об'єктах загального користування). Відповідно до ст. 25
Закону України «Про тваринний світ» рибальством вважається добування риби
та водних безхребетних. На території України відповідно до законодавства може
здійснюватися промислове, любительське та спортивне рибальство.
Промислове рибальство — вид спеціального використання водних живих
ресурсів, які перебувають у стані природної волі, шляхом їх вилучення (вилову,
добування, збирання) із природного середовища з метою задоволення потреб
населення і народного господарства. До водних живих ресурсів відповідно до того
ж п. 3 відносяться: прісноводні, морські, анадромні риби на всіх стадіях
розвитку; круглороті; морські ссавці; водні безхребетні, у тому числі молюски
головоногі, черевоногі, двостулкові; ракоподібні, черв'яки, голокошкірі, губки,
кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, інші водні
тварини; водорості, вищі водні рослини; живі об'єкти рибного господарства —
водні живі ресурси, які використовуються в процесі ведення рибного господарства і здійснення рибальства.
Промислове рибальство, як і інші види використання водних живих
ресурсів, здійснюється на підставі дозволу, що видається Державним
департаментом рибного господарства. Детальне регулювання порядку здійснення промислового рибальства визначено Правилами промислового рибальства в
рибогосподарських водних об'єктах України, затвердженими наказом центральним
органом виконавчої влади, що реалізую державну політики у сфері рибного
господарства України. Правилами промислового рибальства в басейні Чорного
моря, затвердженими наказом центральним органом виконавчої влади, що реалізую
державну політики у сфері рибного господарства України, Тимчасовими
правилами промислового рибальства в басейні Азовського моря,
затвердженими наказом центральним органом виконавчої влади, що реалізую
державну політики у сфері рибного господарства та Режимами рибальства, що
затверджуються щорічно.
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- використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурноосвітніх, виховних та естетичних цілях. Даний вид використання може
здійснюватись в порядку загального використання, про що було сказано вище, та
спеціального — у випадках, коли воно відбувається з вилученням об'єктів
тваринного світу з природного середовища. В цьому разі на його здійснення
необхідно одержати дозвіл, який видається: у випадку спеціального використання
диких тварин та інших об'єктів тваринного світу — Мінприроди України (п. 2.1
Правил видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших
об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного
значення, затверджених наказом Мінприроди України від 26.05.1999 р.1); у
випадку добування для наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних
цілей водних живих ресурсів, за винятком тих, що перебувають у межах
територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення,
та видів, занесених до Червоної книги України — Державним комітетом
рибного господарства України (п. 15 Тимчасового порядку ведення рибного
господарства і здійснення рибальства, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28.09.1996 р.), водних живих ресурсів у межах природнозаповідного фонду України та видів риб, морських ссавців, водних
безхребетних і рослин, занесених до Червоної книги України — Мінприроди
України (п. 18 Тимчасового порядку).
На користувачів при здійсненні даного виду використання відповідно до
ст. 28 Закону України «Про тваринний світ» покладається обов'язок
забезпечувати комплексне використання об'єктів тваринного світу і збереження
для подальших наукових досліджень добутого зоологічного матеріалу;
— добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання і розведення у
напіввільних умовах чи в неволі. Відповідно до ст. 31 Закону України «Про
тваринний світ» підприємствам, установам, організаціям і громадянам
дозволяється добування (придбання) диких тварин з метою утримання і
розведення у напіввільних умовах чи в неволі для використання цих тварин та
отриманих продуктів їх життєдіяльності. Тварини, вилучені з природного
середовища за відповідним дозволом чи іншим документом та за визначену у
встановленому законодавством порядку плату, є власністю підприємств,
установ, організацій та громадян, яким цей дозвіл чи інший документ було видано.
Дозволи видаються в порядку, визначеному вище як для інших видів
спеціального використання об'єктів тваринного світу.
Виникає питання про віднесення до загального чи спеціального
використання об'єктів тваринного світу такого виду, як використання диких
тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності. Відповідно до ст. 30
Закону України «Про тваринний світ» використання диких тварин з метою
отримання продуктів їх життєдіяльності допускається тільки без вилучення та
знищення тварин і без погіршення середовища їх існування, але без отримання
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спеціального дозволу. За ознакою «без вилучення тварин з середовища існування»
даний вид можна віднести до загального використання. Однак ст. 16 Закону не
вказує на нього як на вид загального використання, а відповідно до Правил
видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів
тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного
значення, затверджених наказом Мінприроди України від 26.05.1999 р., на
здійснення такого виду використання необхідне одержання спеціального
дозволу.
Умови і підстави припинення права спеціального використання об'єктів
тваринного світу закріплені в ст. 19 Закону України «Про тваринний світ»,
зокрема такими підставами є:
- закінчення строку, на який було надано відповідний дозвіл чи інший
документ на право їх використання;
- добровільна відмова підприємств, установ, організацій та громадян
від використання об'єктів тваринного світу;
- припинення діяльності підприємств, установ, організацій та
громадян, які використовували об'єкти тваринного світу та інші.
Спеціальне використання об'єктів тваринного світу здійснюється за
плату, що регулюється Тимчасовим порядком справляння плати за спеціальне
використання диких тварин, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 25.01.1996 р., Інструкцією про порядок сплати платежів за спеціальне
використання диких тварин, затвердженою наказом Мінприроди України та
Мінфіну України від 9.04.1996 р., Порядком справляння плати за спеціальне
використання рибних та інших водних живих ресурсів і нормативів плати за їх
спеціальне використання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 6.04.1998 р., Інструкцією про порядок обчислення і внесення платежів за
спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, затвердженою
наказом Мінприроди України, Мінекономіки України, центральним органом
виконавчої влади, що реалізує політики у сфері рибного господарства України,
ДПА України, Мінфіну України від 24.12.1999 р.
Розмір збору встановлюється залежно від виду (групи видів) тварин, мети
та обсягів їх використання, поширення та цінності, з урахуванням
місцезнаходження, якості, продуктивності території та інших екологічних і
економічних факторів.
Без справляння збору: в наукових, культурно-освітніх, виховних та
естетичних цілях (якщо це не пов'язане з отриманням прибутку), з метою
відтворення тваринного світу, порятунку диких тварин, які зазнають лиха,
регулювання чисельності диких тварин в інтересах охорони здоров'я населення і
відвернення заподіяння шкоди природному середовищу, господарській та іншій
діяльності, а також регулювання чисельності хижих і шкідливих тварин у
порядку ведення мисливського і рибного господарства здійснюється.
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ВИСНОВОК З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Розділ III Закону України «Про тваринний світ» має назву «Використання
об'єктів тваринного світу», аналіз статей даного розділу дає можливість зробити
висновок, що використання в даному випадку охоплює випадки експлуатації
тварин та інших об'єктів тваринного світу на праві власності і на праві
користування.
Видами використання об'єктів тваринного світу за їх цільовим
призначенням відповідно до ст. 20 Закону України «Про тваринний світ» є:
мисливство; рибальство, включаючи добування водних безхребетних тварин;
використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх,
виховних та естетичних цілях; використання корисних властивостей
життєдіяльності тварин - природних санітарів середовища, запилювачів рослин;
використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності;
добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання і розведення у
напіввільних умовах чи в неволі.
Ці види використання можуть здійснюватись в порядку загального і
спеціального використання.
ІІІ. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ
ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ТВАРИННОГО СВІТУ
Відповідно до статті 11 Закону України «Про тваринний світ» державне
управління та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення
тваринного світу здійснюють
- Кабінет Міністрів України,
- Місцеві державні адміністрації,
- спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у
галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу,
до яких належать:
спеціально
уповноважений
центральний
орган
виконавчої влади з питань охорони навколишнього
природного середовища,
спеціально
уповноважений
центральний
орган
виконавчої влади з питань мисливського господарства
та полювання,
спеціально
уповноважений
центральний
орган
виконавчої влади з питань рибного господарства та їх
територіальні органи,
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інші спеціально уповноважені на це органи виконавчої
влади відповідно до їх повноважень, їх загальна
компетенція закріплена в розділі II Закону України «Про
тваринний світ».
Функції центрального управління в галузі використання і охорони об'єктів
тваринного світу розосереджені по кількох міністерствах, державних комітетах
та інших центральних виконавчих структурах. Зокрема, окремі функції
управління в цій галузі покладені на Мінприроди України, Держкомлісгосп
України, Держкомрибгосп України.
До основних функцій державного управління в галузі раціонального
використання і охорони об'єктів тваринного світу можна віднести:
1). Державний облік в галузі використання об'єктів тваринного світу та
державний кадастр тваринного світу. Ведення державного кадастру
тваринного світу передбачає виконання таких кадастрових робіт: визначення
конкретних територій (акваторій), де будуть проводитись кадастрові роботи;
проведення експедиційних робіт (спостереження і вивчення чисельності, стану та
інших характеристик тваринного світу безпосередньо у природному
середовищі); аналіз даних, одержаних під час проведення експедиційних робіт, а
також даних, що містяться у матеріалах державного лісовпрорядкування,
впорядкування мисливських угідь, державному лісовому, водному та земельному
кадастрах, державній та відомчій статистичній звітності, про стан тваринного світу,
чисельність і обсяги господарського використання диких тварин; оброблення,
аналіз і узагальнення отриманої інформації, її підготовка до розгляду в
Мінприроди і видання державного кадастру тваринного світу. Організація
ведення державного кадастру тваринного світу, координація діяльності,
пов'язаної з виконанням кадастрових робіт, а також державний контроль за
якістю і вірогідністю даних, що включаються до кадастру, здійснюються
Мінприроди та його органами на місцях.
2). Моніторинг тваринного світу. Відповідно до статті 55 Закону України
«Про тваринний світ» моніторинг тваринного світу є складовою частиною
моніторингу довкілля. Порядок його здійснення регулюється в загальному
порядку на основі Положення про Державну систему моніторингу довкілля,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1998р.
3). Розподіл та перерозподіл об'єктів тваринного світу. Правовими
формами розподілу і перерозподілу тваринного світу є: передача або придбання
об'єктів тваринного світу у власність; надання спеціальних дозволів на
спеціальне використання тваринного світу, анулювання таких дозволів; надання
мисливських угідь і рибогосподарських водоймищ у користування; вилучення
мисливських угідь і рибогосподарських об'єктів, об'єктів тваринного світу з
користування.

140

4). Лімітування в галузі використання об'єктів тваринного світу. Ліміти
використання об'єктів тваринного світу є системою екологічних обмежень і
являють собою доведені до суб'єктів-користувачів обсяги граничного
використання в межах певних строків диких тварин і водних живих об'єктів та
встановлюються з метою попередження їх виснаження, порушення рівноваги в
навколишньому природному середовищі. Механізм визначення, встановлення
та розподілу лімітів використання об'єктів тваринного світу регулюється
Положенням про порядок установлення лімітів використання природних
ресурсів загальнодержавного значення, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 10.08.1992 р., прийнятими на основі нього Інструкцією
щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин,
віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, затвердженою
наказом Мінекобезпеки України від 26.05.1999 р., Інструкцією про порядок
спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів, затвердженою
наказом Мінприроди України та Мінагрополітики України від 11.11.2005 р., а
також Законом України «Про мисливське господарство та полювання» і
Тимчасовим порядком ведення рибного господарства і здійснення рибальства,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.1996р.
Ліміти спеціального використання диких тварин затверджуються
Мінприроди України на кожний окремий вид тварин у цілому для областей,
інших адміністративно-територіальних одиниць або окремих територій,
мисливських господарств чи користувачів об'єктів тваринного світу. Ліміти
використання мисливських видів парнокопитих тварин, ведмедя, куниць
лісової та кам'яної, норки американської, тхора лісового, бобра, нутрії вільної,
ондатри, бабака і білки затверджуються Мінприроди на мисливський сезон за
поданням Держкомлісгоспу на підставі пропозицій користувачів мисливських
угідь, погоджених з державним органом лісового господарства та органом
охорони навколишнього природного середовища області, м. Севастополя.
Ліміти використання немисливських видів тварин затверджуються Мінприроди
України за поданням державного органу охорони навколишнього природного
середовища області, міст Києва та Севастополя за наявності відповідних
обґрунтувань компетентних наукових установ, організацій та експертів. Ліміти
спеціального використання водних живих ресурсів щорічно затверджуються
Мінприроди Укарїни за поданням Держкомрибгоспу України на підставі
обґрунтувань науково-дослідних установ та організацій, а на водоймах, де
наукові дослідження не проводяться, — на підставі обґрунтувань органів
рибоохорони. Ліміти спеціального використання риби та інших водних живих
ресурсів затверджуються Мінприроди України, а квоти спеціального
використання риби та інших водних живих ресурсів (тобто частки ліміту,
встановлені для конкретного користувача) визначаються Держкомрибгоспом
України в порядку, встановленому Інструкцією про порядок спеціального вико-
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ристання риби та інших водних живих ресурсів, затвердженою наказом
Мінприроди України та Мінагрополітики України від 11.11.2005р.
5). Державний контроль в галузі використання, охорони і відтворення
тваринного світу. Відповідно до статті 57 Закону України «Про тваринний світ»
державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного
світу здійснюється Кабінетом Міністрів України, місцевими державними адміністраціями, радами та їх виконавчими органами, спеціально уповноваженими
центральними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього
природного середовища, мисливського господарства та полювання і рибного
господарства та їх територіальними органами, іншими державними органами
відповідно до закону. Основні функції контролю реалізуються органами
Державної екологічної інспекції, яка відповідно до п. 4 Положення про неї,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2001 р. в
редакції постанови від 16.06.2004 р., організовує та здійснює державний
контроль за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього
природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, в тому
числі об'єктів тваринного світу. Спеціалізованим органом державного контролю є
Державна інспекція охорони, відтворення водних живих ресурсів та
регулювання рибальства. Відповідно до п. 5 Положення про Державну інспекцію
охорони, відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства,
затвердженого наказом Мінагрополітики України від 12.05.2005 р.
Держрибінспекція має право: давати обов'язкові до виконання вказівки
(приписи) про усунення порушень в охороні, використанні і відтворенні водних
живих ресурсів; перевіряти документи на право спеціального використання водних
живих ресурсів, зупиняти судна, інші плавучі і наземні транспортні засоби та у
разі потреби проводити їх огляд, а також речей, знарядь рибальства і добутих
водних живих ресурсів; складати протоколи та розглядати справи про
адміністративні порушення в межах компетенції; викликати громадян і
посадових осіб для давання усних або письмових пояснень у зв'язку з
порушенням ними законодавства з питань охорони, використання і відтворення
водних живих ресурсів та інші.
ВИСНОВОК З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Отже, до основних функцій державного управління в галузі раціонального
використання і охорони об'єктів тваринного світу можна віднести: державний
облік в галузі використання об'єктів тваринного світу та державний кадастр
тваринного світу; моніторинг тваринного світу; розподіл та перерозподіл
об'єктів тваринного світу; лімітування в галузі використання об'єктів
тваринного світу; державний контроль в галузі використання, охорони і
відтворення тваринного світу.
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IV. ОХОРОНА ТВАРИННОГО СВІТУ. ЮРИДИЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО ТВАРИННИЙ СВІТ
Охорона тваринного світу охоплює систему правових, організаційних,
економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на
збереження, відтворення і використання об'єктів тваринного світу.
Охорона тваринного світу передбачає комплексний підхід до вивчення
стану, розроблення і здійснення заходів щодо охорони та поліпшення
екологічних систем, в яких перебуває і складовою частиною яких є тваринний
світ (ст. 36 Закону України «Про тваринний світ»).
Основні вимоги та заходи забезпечення охорони тваринного світу
визначені в розділі IV Закону України «Про тваринний світ», їх можна умовно
класифікувати на різні групи:
— за суб'єктами, до яких звернені охоронні вимоги:
а)
вимоги, що стосуються безпосередніх користувачів тварин, як,
наприклад, встановлений ст. 47 Закону України «Про тваринний світ» обов'язок
користувачів об'єктами тваринного світу у разі виникнення стихійного лиха та
надзвичайних екологічних ситуацій, які загрожують існуванню тварин, надавати
допомогу диким тваринам і негайно інформувати про це спеціально
уповноважений орган з питань охорони навколишнього природного середовища.
Низка обов'язків користувачів тваринного світу закріплені в розділі III Закону, що
регулює використання об'єктів тваринного світу (під час здійснення загального
використання об'єктів тваринного світу забороняється знищення тварин,
руйнування їхнього житла та інших споруд (нір, хаток, лігв, гнізд, мурашників,
бобрових загат тощо), порушення середовища існування тварин і погіршення
умов їх розмноження (ст. 16), при вилученні об'єктів тваринного світу в наукових,
культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях підприємства, установи,
організації та громадяни, які в зазначених цілях вилучають об'єкти тваринного
світу з природного середовища, зобов'язані забезпечувати комплексне
використання їх і збереження для подальших наукових досліджень добутого
зоологічного матеріалу (ст. 28 та інші). Верховною Радою 21.02.2006 р. прийнятий
спеціальний Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»,
який встановлює вимоги охорони і захисту в тому числі диких тварин;
б)
вимоги, що звернені до інших суб'єктів, які не є користувачами
об'єктів тваринного світу: необхідність передбачення і здійснення заходів щодо
збереження середовища існування та умов розмноження тварин під час
розміщення, проектування та забудови населених пунктів, підприємств, споруд та
інших об'єктів, удосконалення існуючих і впровадження нових технологічних
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процесів, введення в господарський обіг цілинних земель, заболочених,
прибережних і зайнятих чагарниками територій, меліорації земель, здійснення
лісових
користувань
і
лісогосподарських
заходів,
проведення
геологорозвідувальних робіт, видобування корисних копалин, визначення місць
випасання і прогону свійських тварин, розроблення туристичних маршрутів та
організації місць відпочинку населення (ст. 39), запобігання загибелі тварин під
час здійснення виробничих процесів та експлуатації транспортних засобів (ст.
40), дотримання вимог охорони тварин під час застосування пестицидів і
агрохімікатів (статті 48, 49);
—
за об'єктами охорони:
а)
охорона самих диких тварин (статті 40, 47);
б)
охорона місць їх перебування, жител тощо (статті 39, 41, 48);
—
за особливостями диких тварин як об'єктів охорони:
а)
охорона об'єктів тваринного світу, що не віднесені до рідкісних чи
тих, що перебувають під загрозою зникнення;
б)
охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення
видів тварин. Відповідно до ст. 44 Закону України «Про тваринний світ»
рідкісні та такі, що перебувають під загрозою зникнення в природних умовах
на території України, види тварин підлягають особливій охороні і заносяться до
Червоної книги України. Порядок ведення Червової книги Украни, занесення до
неї видів тварин, вимоги до їх охорони і використання регулюються Законом
України «Про Червону книгу України».
Охорона об'єктів Червоної книги України забезпечується шляхом:
- установлення особливого правового статусу рідкісних і таких, що
перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного 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 (моніторингу)
за станом їх популяцій;
- пріоритетного створення заповідників, інших територій та об'єктів
природно-заповідного фонду, а також екологічної мережі на
територіях, де перебувають об'єкти Червоної 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; урахування
спеціальних вимог щодо охорони об'єктів Червоної книги України
під час розміщення продуктивних сил, вирішення питань
відведення земельних ділянок, розроблення проектної та проектнопланувальної документації, проведення екологічної експертизи (ст. 11
Закону України «Про Червону книгу України»).
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Особливу систему складають заходи, що забезпечують відтворення диких
тварин, зокрема в межах мисливських угідь виділяються ділянки для забезпечення
охорони та відтворення мисливських тварин, на яких заборонено полювання
(наказ Держкомлісгоспу України від 22.01.2004 р. «Про затвердження Порядку
визначення територій для охорони та відтворення мисливських тварин
(відтворювальних ділянок)»).
За порушення законодавства в галузі охорони і використання об'єктів
тваринного світу може застосовуватись кримінальна, адміністративна,
дисциплінарна, цивільно-правова відповідальність. Стаття 63 Закону України
«Про тваринний світ», ст. 42 Закону України «Про мисливське господарство та
полювання» містять загальний перелік правопорушень, за які настає юридична
відповідальність.
Кримінальна відповідальність встановлена Кримінальним кодексом
України за наступні злочинні діяння, об'єктом посягання яких виступають
відносини в галузі раціонального використання і охорони тваринного світу:
незаконне полювання (ст. 248), незаконне заняття рибним, звіриним або іншим
водним добувним промислом (ст. 249), проведення вибухових робіт з
порушенням правил охорони рибних запасів (ст. 250), порушення ветеринарних
правил (ст. 251).
Адміністративна
відповідальність
застосовується
за
вчинення
адміністративних правопорушень, передбачених статтями 85 (порушення правил
використання об'єктів тваринного світу), 85 1 (виготовлення та збут
заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або рослинного світу), 861
(експлуатація на водних об'єктах водозабірних споруд, не забезпечених
рибозахисним обладнанням), 87 (порушення вимог щодо охорони середовища
перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких
тварин), 88 (незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об'єктів
тваринного і рослинного світу), 881 (порушення порядку придбання чи збуту
об'єктів тваринного чи рослинного світу, правил утримання диких тварин у
неволі або в напіввільних умовах), 88 2 (порушення правил створення,
поповнення, зберігання, використання або державного обліку зоологічних,
ботанічних колекцій та торгівлі ними), 89 (жорстоке поводження з тваринами),
90 (порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до
Червоної книги України), 912 (перевищення лімітів і нормативів використання
природних ресурсів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Справи про ці правопорушення підвідомчі районним, міським, районним в
містах чи міськрайонним судам (ст. 221 КпАП України) — справи про
адміністративні правопорушення, передбачені частинами 2, 4, 5 ст. 85, ст. 851,
88-882, 90 КпАП України; органам рибоохорони (ст. 240 КпАП України) —
справи про адміністративні правопорушення, передбачені ч. З ст. 85, ст. 861, ст.
912 КпАП України; органам мисливського господарства (ст. 242 КпАП
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України) — справи про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 1 ст.
85, ст. 912 КпАП України; органам виконавчої влади в галузі охорони
навколишнього природного середовища (ст. 2421 КпАП України) — справи про
адміністративні правопорушення, передбачені частинами 1 і 3 ст. 85, ст. 86і, 87, 89,
912 КпАП України.
Цивільно-правова відповідальність базується на загальних положеннях
Цивільного кодексу України і передбачає обов'язок відшкодування заподіяної
об'єктам тваринного світу шкоди. Розмір відшкодування визначається за
встановленими таксами і методиками. Зокрема, наказом Мінлісгоспу України і
Мінприроди України від 12.03.1996 р. затверджені
Дисциплінарна відповідальність застосовується до працівників
підприємств, установа, організацій, винних у невиконанні покладених на них
трудових обов'язків, пов'язаних із забезпеченням раціонального використання і
охорони тваринного світу та застосовується в порядку, визначеному Кодексом
законів про працю України.
ВИСНОВОК З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Охорона тваринного світу охоплює систему правових, організаційних,
економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на
збереження, відтворення і використання об'єктів тваринного світу.
Основні вимоги та заходи забезпечення охорони тваринного світу
визначені в розділі IV Закону України «Про тваринний світ». Їх можна умовно
класифікувати на різні групи: за суб’єктами, до яких звернені охоронні вимоги;
за об’єктами охорони; за особливостями диких тварин як об’єктів охорони.
Стаття 63 Закону України «Про тваринний світ», ст. 42 Закону України «Про
мисливське господарство та полювання» містять загальний перелік
правопорушень, за які настає юридична відповідальність.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Таким чином, Закон України «Про тваринний світ» надає перелік об'єктів
тваринного світу, які підпадають під правову охорону цього Закону, а саме: дикі
тварини - хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні,
риби та інші) і безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та інші) в
усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку
(ембріони, яйця, лялечки тощо), які перебувають у стані природної волі,
утримуються у напіввільних умовах чи в неволі; частини диких тварин (роги,
шкіра тощо); продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо).
Розділ III Закону України «Про тваринний світ» має назву «Використання
об'єктів тваринного світу». Аналіз статей даного розділу дає можливість
зробити висновок, що використання в даному випадку охоплює випадки
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експлуатації тварин та інших об'єктів тваринного світу на праві власності і на
праві користування.
Видами використання об'єктів тваринного світу за їх цільовим
призначенням відповідно до ст. 20 Закону України «Про тваринний світ» є:
мисливство; рибальство, включаючи добування водних безхребетних тварин;
використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх,
виховних та естетичних цілях; використання корисних властивостей
життєдіяльності тварин - природних санітарів середовища, запилювачів рослин;
використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності;
добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання і розведення у
напіввільних умовах чи в неволі.
Ці види використання можуть здійснюватись в порядку загального і
спеціального використання.
До основних функцій державного управління в галузі раціонального
використання і охорони об'єктів тваринного світу можна віднести: державний
облік в галузі використання об'єктів тваринного світу та державний кадастр
тваринного світу; моніторинг тваринного світу; розподіл та перерозподіл
об'єктів тваринного світу; лімітування в галузі використання об'єктів
тваринного світу; державний контроль в галузі використання, охорони і
відтворення тваринного світу.
Охорона тваринного світу охоплює систему правових, організаційних,
економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на
збереження, відтворення і використання об'єктів тваринного світу.
Основні вимоги та заходи забезпечення охорони тваринного світу
визначені в розділі IV Закону України «Про тваринний світ». Їх можна умовно
класифікувати на різні групи: за суб’єктами, до яких звернені охоронні вимоги;
за об’єктами охорони; за особливостями диких тварин як об’єктів охорони.
Стаття 63 Закону України «Про тваринний світ», ст. 42 Закону України «Про
мисливське господарство та полювання» містять загальний перелік
правопорушень, за які настає юридична відповідальність.
Отже, тема присвячена аналізу правового режиму використання і охорони
тваринного світу. Дається характеристика тваринного світу як об'єкта
правової охорони, його юридичних ознак, видів об'єктів тваринного світу;
відносин використання тваринного світу (суб'єктів, об'єктів, змісту, підстав
виникнення і припинення); видів загального і спеціального використання
об'єктів тваринного світу; основних функцій управління в галузі використання
і охорони тваринного світу (обліку та ведення державного кадастру,
моніторингу, розподілу і перерозподілу об'єктів тваринного світу, лімітування,
державного контролю за охороною та раціональним використанням тваринного
світу); системи правових вимог і заходів охорони тваринного світу; видів та
порядку застосування юридичної відповідальності за порушення в цій галузі.
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ:
При підготовці цієї теми здобувачу слід:
31) опрацювати конспект лекції;
32) ознайомитися із навчальною літературою з цієї теми;
33) ознайомитися із нормативно-правовими актами, які стосуються питань
державно-правового регулювання використання об’єктів тваринного світу;
34) опрацювати монографії з даної теми, статті в періодичних виданнях з
цієї теми;
35) вести конспект підготовки до семінарського заняття.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:
1. Що відноситься до об'єктів тваринного світу, які підлягають охороні і
використанню?
2. Які особливості тваринного світу як об'єкта регулювання екологічного
права?
3. Проаналізуйте режим власності на об'єкти тваринного світу.
4. Які з видів використання об'єктів тваринного світу, визначених Законом
України «Про тваринний світ», належать до загального, а які до спеціального
використання?
5. Який порядок здійснення полювання?
6. На основі Закону України «Про мисливське господарство та полювання»
перерахуйте дії, які можуть кваліфікуватись як «незаконне полювання».
7. Які види використання риби та водних живих ресурсів передбачені
законодавством України і чим вони регулюються?
8. Проаналізуйте підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють порядок
стягнення плати за спеціальне використання диких тварин та охарактеризуйте цей
порядок.
9. Які органи державної виконавчої влади здійснюють управління в галузі
охорони і використання об'єктів тваринного світу? Які їх повноваження в цій
галузі?
10.Які норми Закону України «Про тваринний світ» підтверджують зв'язок
заходів по охороні тваринного світу з відносинами охорони інших природних
об'єктів?
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ТЕМА № 8. ПРАВОВА ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
(2 години)

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:
Вступ
1.
Особливості атмосферного повітря як об’єкта екологічного права та
його правового режиму.
2.
Стандартизація та нормування в галузі охорони атмосферного повітря.
3.
Система заходів охорони атмосферного повітря.
4.
Юридична відповідальність за порушення законодавства в галузі
охорони атмосферного повітря.
Висновки

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 21 червня 2001
р.
2. Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі
охорони атмосферного повітря: постанова Кабінету Міністрів України від 13
грудня 2001 р.
3. Про
порядок
розроблення
та
затвердження
нормативів
граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів
стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря: постанова
Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р.
4. Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів
граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел:
постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р.
5. Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів
вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних
факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря: постанова
Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р.
6. Про затвердження Порядку погодження і видачі дозволів на
провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та
атмосферних явищ у господарських цілях: постанова Кабінету Міністрів
України від 13 березня 2002 р.
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7. Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної
безпеки атмосферного повітря: постанова Кабінету Міністрів України від 13
березня 2002 р.
8. Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в
галузі охорони атмосферного повітря: постанова Кабінету Міністерства України
від 09 березня 1999 р.
9. Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування
збитків, які заподіяні внаслідок наднормативних викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря: наказ Мінекобезпеки України від 18 травня 1995
р.
10. Рибачек В. Щодо визначення поняття «атмосферне повітря» в
екологічному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право. –
2007. - № 7. – С. 56-58.
11. Харь І.О. Порівняльно-правова характеристика складу злочину
«забруднення атмосферного повітря» за законодавством України
та
законодавством деяких інших зарубіжних країн // Бюлетень Міністерства
юстиції України. – 2006. - № 8. – С. 73-80.
МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Сформувати в свідомості здобувачів уявлення про особливості
атмосферного повітря як об’єкта екологічного права та його правового режиму,
ознайомити з стандартизацією та нормування в галузі охорони атмосферного
повітря, визначити систему заходів охорони атмосферного повітря, а також
інформувати майбутніх юристів про юридична відповідальність за порушення
законодавства в галузі охорони атмосферного повітря.
ВСТУП
Атмосферне повітря є одним з основних життєво важливих компонентів
навколишнього природного середовища. Воно служить надійним захистом від
шкідливих космічних випромінювань, визначає клімат конкретної місцевості і
планети в цілому, здійснює вирішальний вплив на здоров'я людини та її
працездатність, на життєдіяльність рослинного і тваринного світу. Атмосферне
повітря виконує також геологічні, екологічні, терморегулюючі, енергоресурсові,
господарські та інші функції. На стан атмосферного повітря негативно
впливають різного роду шкідливі речовини (хімічні, біологічні, радіоактивні),
які потрапляють в нього в результаті господарської діяльності людини До числа
шкідливих впливів відноситься також шум, вібрація, магнітні поля, тепловий
вплив. Вони призводять до зміни стану атмосферного повітря, в результаті чого
погіршуються умови життя людини, середовище перебування інших живих
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організмів. З урахуванням характеру шкідливих впливів та їх наслідків держава
забезпечує правове регулювання охорони атмосферного повітря. Як зазначено в
преамбулі Закону України «Про охорону атмосферного повітря» він
спрямований на збереження та відновлення природного стану атмосферного
повітря, створення сприятливих умов для життєдіяльності.
І. ОСОБЛИВОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЯК ОБ’ЄКТА
ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА ТА ЙОГО ПРАВОВОГО РЕЖИМУ
Об'єктом екологічного права і правової охорони виступає атмосферне
повітря. Його нормативне визначення на сьогодні закріплене в ст. 1 Закону
України «Про охорону атмосферного повітря», а саме: атмосферне повітря життєво важливий компонент навколишнього природного середовища, який
являє собою природну суміш газів, що знаходиться за межами жилих,
виробничих та інших приміщень.
Суміжними, але не тотожними поняттю «атмосферне повітря» є поняття
«атмосфера» і «повітряний простір». Атмосфера є зовнішньою газовою
оболонкою Землі, що сягає від її поверхні в космічний простір приблизно на 3О
тис. км. Атмосфера має велике екологічне значення. Вона захищає живі
організми Землі від згубного впливу космічних випромінювань і ударів
метеоритів, регулює сезонні температурні коливання, врівноважує і вирівнює
добові.
Щодо поняття «повітряний простір», то відповідно до ст. 1 Повітряного
кодексу України повітряним простором України є частина повітряної сфери,
розташована над суходолом і водною територією України, в тому числі над її
територіальними водами (територіальним морем).
Ознаками атмосферного повітря в контексті його регулювання нормами
екологічного права є наступні:
 як видно із змісту його законодавчого визначення, атмосферне повітря це природна суміш газів, що вказує на його природне походження;
 воно є необхідною умовою існування людини, тобто виконує функції
життєзабезпечення;
 воно є складовою навколишнього природного середовища і нерозривно з
ним пов'язане (як зазначено в Законі «... що знаходиться за межами жилих,
виробничих та інших приміщень»).
Разом з тим атмосферне повітря, на відміну від інших природних об'єктів,
має свої, специфічні риси, а саме: рухливість, неможливість встановлення меж,
практична невичерпність.
Особливості атмосферного повітря як природного об'єкта зумовлюють
особливості його правового режиму.
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1) це особливості встановлення власності на атмосферне повітря. В
літературі щодо цього питання є різні погляди, однак більшість погоджується з
тим, що атмосферне повітря в силу своїх специфічних особливостей не може
бути об'єктом права ні приватної, ні державної, ні іншої власності (щоправда,
ст. 13 Конституції все ж таки відносить його до об'єктів права власності
Українського народу).
2) на відміну від інших природних об'єктів, атмосферне повітря не підлягає
обліку. Щодо атмосферного повітря ведеться облік тільки шкідливих впливів на
нього згідно з Порядком ведення державного обліку в галузі охорони
атмосферного повітря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 13.12.2001 р.
3) на відміну від інших природних об'єктів, в законодавчому регулюванні
яких значну питому вагу займають норми, що регулюють порядок їх
використання, стосовно атмосферного повітря законодавство практично не
містить норм про його використання.
4) законодавство щодо атмосферного повітря регулює, в основному,
охоронні відносини, які спрямовані на попередження негативного впливу на
атмосферне повітря, покращання якісного складу атмосферного повітря.
5) враховуючи специфіку атмосферного повітря як природного об'єкта, що
перебуває в постійному русі і переноситься на різні відстані, не обмежуючись
кордонами однієї держави, саме щодо нього, як щодо жодного іншого об'єкта,
актуальним і ефективним є міжнародне співробітництво з питань його охорони.
Зокрема, особливо важливе значення в цьому сенсі має Конвенція ООН 1979 р.
про транскордонне забруднення повітря на великі відстані та прийняті до неї
ряд протоколів про зменшення викидів шкідливих речовин.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Отже, об'єктом екологічного права і правової охорони виступає атмосферне
повітря. Його нормативне визначення на сьогодні закріплене в ст. 1 Закону
України «Про охорону атмосферного повітря», а саме: атмосферне повітря життєво важливий компонент навколишнього природного середовища, який
являє собою природну суміш газів, що знаходиться за межами жилих,
виробничих та інших приміщень. Ознаками атмосферного повітря в контексті
його регулювання нормами екологічного права є наступні: атмосферне повітря це природна суміш газів, що вказує на його природне походження; воно є
необхідною
умовою
існування
людини,
тобто
виконує
функції
життєзабезпечення; воно є складовою навколишнього природного середовища і
нерозривно з ним пов'язане (як зазначено в Законі «... що знаходиться за
межами жилих, виробничих та інших приміщень»).
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ІІ. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
Відповідно до статті 4 Закону України «Про охорону атмосферного
повітря» стандартизація і нормування в галузі охорони атмосферного повітря
проводяться з метою встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог
до охорони атмосферного повітря від забруднення та забезпечення екологічної
безпеки. Вони спрямовані на: забезпечення безпечного навколишнього
природного середовища та запобігання екологічним катастрофам; реалізацію
єдиної науково-технічної політики в галузі охорони атмосферного повітря;
встановлення єдиних вимог до обладнання і споруд щодо охорони
атмосферного повітря від забруднення; забезпечення безпеки господарських
об'єктів і запобігання виникненню аварій та техногенних катастроф;
впровадження і використання сучасних екологічно безпечних технологій.
Державні стандарти у галузі охорони атмосферного повітря є
обов'язковими до виконання і визначають поняття, терміни, режим
використання й охорони атмосферного повітря, методи контролю за його
станом, вимоги щодо запобігання шкідливому впливу на атмосферне повітря,
інші вимоги.
Нормативи встановлюють межі допустимого шкідливого впливу на
атмосферне повітря.
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» у
галузі охорони атмосферного повітря встановлюються такі нормативи:
нормативи
екологічної
безпеки
атмосферного
повітря;
нормативи
граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел;
нормативи гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів
стаціонарних джерел; нормативи вмісту забруднюючих речовин у
відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел;
технологічні нормативи допустимого викиду забруднюючих речовин.
Аналізуючи систему встановлених нормативів, їх можна поділити на дві
групи.
1) нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря. Це своєрідні
якісні показники чистоти і сприятливості атмосферного повітря, що служать
юридичним критерієм визначення його безпеки. Нормативи екологічної безпеки
атмосферного повітря - група нормативів, дотримання яких запобігає
виникненню небезпеки для здоров'я людини та стану навколишнього
природного середовища від впливу шкідливих чинників атмосферного повітря
(ст. 1 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»). Систему цих
нормативів складають:
— нормативи якості атмосферного повітря. Стаття 1 Закону визначає їх як
критерії якості атмосферного повітря, які відображають гранично допустимий
максимальний вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі і при

153

якому відсутній негативний вплив на здоров'я людини та стан навколишнього
природного середовища;
— граничнодопустимі рівні впливу акустичного, електромагнітного,
іонізуючого та інших фізичних факторів і біологічного впливу на стан
атмосферного повітря населених пунктів.
Суть та загальний порядок розроблення цих нормативів визначений
постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. «Про Порядок
розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного
повітря».
2) нормативи, метою встановлення яких є вплив на господарюючих
суб'єктів, шляхом обмеження їх діяльності, пов'язаної з негативним впливом на
атмосферне повітря, певною граничною величиною:
— нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин
стаціонарних джерел. Відповідно до ст. 7 Закону України «Про охорону
атмосферного повітря» нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих
речовин та їх сукупності, які містяться у складі пилогазоповітряних сумішей,
що відводяться від окремих типів обладнання, споруд і надходять в атмосферне
повітря від стаціонарних джерел, встановлюються з метою забезпечення
дотримання нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря з
урахуванням економічної доцільності, рівня технологічних процесів, технічного
стану обладнання, газоочисних установок.
Для діючих і тих, що проектуються, окремих типів обладнання і споруд
залежно від часу розроблення та введення у дію, наявності наукових і технічних
розробок, економічної доцільності встановлюються:
а) норматив граничнодопустимого викиду забруднюючої речовини
стаціонарного джерела;
б) технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин або
їх суміші, які визначаються у місці їх виходу з устаткування.
Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 р. затверджений
Порядок розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів
забруднюючих речовин із стаціонарних джерел.
- нормативи гранично допустимого впливу фізичних та біологічних
факторів стаціонарних джерел. Ці нормативи встановлюються на рівні, за
якого фізичний та біологічний вплив усіх джерел у цьому районі, з урахуванням
перспектив його розвитку, в період дії встановленого нормативу не призведе до
перевищення нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря (за більш
суворим нормативом) (ст. 8 Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»).
— нормативи вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та
впливу фізичних факторів пересувних джерел. Відповідно до ст. 9 Закону
України «Про охорону атмосферного повітря» для кожного типу пересувних
джерел, що експлуатуються на території України, встановлюються нормативи
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вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних
факторів цих джерел, які розробляються з урахуванням сучасних технічних
рішень щодо зменшення утворення забруднюючих речовин, зниження рівнів
впливу фізичних факторів, очищення відпрацьованих газів та економічної
доцільності. Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р.
затверджений Порядок розроблення та затвердження нормативів вмісту
забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів
пересувних джерел забруднення атмосферного повітря.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Отже, нині пріоритетним напрямом роботи державних органів, зокрема
Мінприроди України, є розроблення, визначення, узгодження конкретних
нормативів у галузі охорони атмосферного повітря. Нормативи встановлюють
межі допустимого шкідливого впливу на атмосферне повітря.
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» у
галузі охорони атмосферного повітря встановлюються такі нормативи:
нормативи
екологічної
безпеки
атмосферного
повітря;
нормативи
граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел;
нормативи гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів
стаціонарних джерел; нормативи вмісту забруднюючих речовин у
відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел;
технологічні нормативи допустимого викиду забруднюючих речовин.
ІІІ. СИСТЕМА ЗАХОДІВ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
Поняття охорони атмосферного повітря законодавчо визначено в ст. 1
Закону України «Про охорону атмосферного повітря», відповідно до якої
охорона атмосферного повітря - система заходів, пов'язаних із збереженням,
поліпшенням та відновленням стану атмосферного повітря, запобіганням та
зниженням рівня його забруднення та впливу на нього хімічних сполук,
фізичних та біологічних факторів.
Аналіз норм Закону дає можливість систематизувати закріплені ним
положення щодо охорони атмосферного повітря, класифікувавши їх на певні
групи.
1) в залежності від видів діяльності, яка викликає негативні впливи на
атмосферне повітря, можна виділяти:
— заходи, що здійснюються в процесі проектування, будівництва і
реконструкції об'єктів.
— заходи
охорони
атмосферного
повітря
від
забруднення
автотранспортними та іншими пересувними засобами і установками.
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— заходи, які реалізуються в процесі діяльності, пов'язаної із зберіганням,
перевезенням, знешкодженням та захороненням відходів.;
2) Залежно від галузевої приналежності нормативно-правових актів, в яких
закріплені заходи охорони атмосферного повітря, можна розрізняти:
— заходи, що закріплені в еколого-правових нормативних актах (законах
України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону
атмосферного повітря», підзаконних актах);
— заходи і вимоги, що містяться в нормативно-правових актах інших
галузей законодавства. Наприклад, Закон України «Про транспорт» в ст. 16
закріплює, що підприємства транспорту зобов'язані забезпечувати безпеку
життя і здоров'я громадян, безпеку експлуатації транспортних засобів, охорону
навколишнього природного середовища.
3) За видами негативних впливів на атмосферне повітря можна виділити:
— заходи охорони атмосферного повітря від шкідливих фізичних впливів;
— заходи охорони атмосферного повітря від шкідливого хімічного
забруднення;
— заходи охорони атмосферного повітря від шкідливого радіоактивного
забруднення;
— заходи охорони атмосферного повітря у сфері поводження з відходами;
— заходи охорони атмосферного повітря від шкідливих біологічних
впливів.
4) У залежності від характеру і змісту державно-правових заходів охорони
їх можна поділяти на такі види заходів:
 регулятивні - вони передбачають встановлення нормативів і стандартів у
галузі охорони атмосферного повітря, вимог, правил, охоронних приписів в цій
сфері, які закріплюються у відповідних законах, підзаконних актах, інших
нормативних приписах.
 організаційно-попереджувальні - до них належить виявлення та облік
джерел негативного впливу на атмосферне повітря, їх реєстрація,
запровадження комплексу організаційно-правових заходів по недопущенню
негативного впливу на стан атмосферного повітря.
 обмежувальні – вони полягають у встановленні дозвільної системи
здійснення викидів шкідливих речовин чи інших негативних впливів на
атмосферне повітря та іншої діяльності, пов'язаної з впливом на атмосферне
повітря.
 організаційно-економічні - вони передбачені ст. 22 Закону України «Про
охорону атмосферного повітря». Зокрема, до них належить збір за забруднення
навколишнього природного середовища, який відповідно до Порядку
встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного
середовища і стягнення цього збору, затвердженого постановою Кабінету
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Міністрів України від 1.03.1999 р., стягується за викиди в атмосферне повітря
забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення.
 контрольно-наглядові - відповідно до ст. 27 Закону України «Про
охорону атмосферного повітря» контроль у галузі охорони атмосферного
повітря здійснюється з метою забезпечення дотримання вимог законодавства
про охорону атмосферного повітря місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, посадовими особами цих органів, а також
підприємствами, установами, організаціями та громадянами.
 охоронно-відновлювальні - відповідно до ст. 12 Закону України «Про
охорону атмосферного повітря» господарська чи інші види діяльності, пов'язані
з порушенням умов і вимог до викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на його стан,
передбачених дозволами, може бути обмежена, тимчасово заборонена
(зупинена) або припинена. Порядок обмеження, тимчасової заборони
(зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і
об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього
природного середовища затверджений постановою Верховної Ради України від
29.10.1992 р.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Отже, охорона атмосферного повітря - система заходів, пов'язаних із
збереженням, поліпшенням та відновленням стану атмосферного повітря,
запобіганням та зниженням рівня його забруднення та впливу на нього хімічних
сполук, фізичних та біологічних факторів. До заходів охорони атмосферного
повітря
відносяться:
регулятивні,
організаційно-попереджувальні,
обмежувальні, організаційно-економічні, контрольно-наглядові, охоронновідновлювальні.
ІV. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
Підставою для притягнення особи до юридичної відповідальності у сфері
охорони атмосферного повітря є порушення вимог атмосфероохоронного
законодавства. Порушення законодавства про охорону атмосферного повітря
являє собою винне, противоправне діяння (дію або бездіяльність), що полягає у
невиконанні вимог і правил, встановлених у цілях охорони атмосферного
повітря, запобігання шкоді здоров’ю людей та навколишньому природному
середовищу, захисту екологічного правопорядку та забезпечення екологічної
безпеки населення і території.
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Кримінальна відповідальність передбачена ст. 241 КК України
Забруднення атмосферного повітря. У ній за забруднення або іншу зміну
природних властивостей атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров’я
людей чи для довкілля речовинами, відходами або іншими матеріалами
промислового або іншого виробництва внаслідок порушення спеціальних
правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля; а
також ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі
наслідки, передбачено покарання у вигляді штрафу, або позбавлення волі з
відібранням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Об’єктом даного злочину є суспільні відносини, що складаються з приводу
науково обґрунтованого раціонального використання, відтворення, поліпшення,
запобігання шкідливому впливу на довкілля та охорону чистоти атмосферного
повітря, як сприятливого середовища існування людини, тваринного і
рослинного світу. Предметом злочину є атмосферне повітря, що знаходиться у
відкритому просторі в межах території України. Забруднення атмосферного
повітря в межах приміщення не може бути кваліфіковане за ст. 241 КК, оскільки
кодекс окремо встановлює відповідальність за порушення вимог законодавства
про охорону праці, що передбачена ст. 271 КК. При цьому забруднення має
розглядатися як змінення складу і властивостей атмосферного повітря в
результаті надходження або утворення в ньому фізичних, біологічних факторів і
(або) хімічних сполук, що можуть несприятливо впливати здоров’я людини та
стан навколишнього природного середовища.
Адміністративна відповідальність застосовується за вчинення таких
адміністративних правопорушень: ст. 771 (самовільне випалювання сухої
рослинності або її залишків), ст. 78 (порушення порядку здійснення викиду
забруднюючих речовин в атмосферу або шкідливого впливу на неї фізичних та
біологічних факторів), ст. 781 (порушення порядку здійснення діяльності,
спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ), ст. 79
(недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні в
експлуатацію і експлуатації підприємств і споруд), ст. 791 (недодержання
екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва,
реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів або споруд), ст. 80 (випуск в
експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням
вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах), ст. 81 (експлуатація
автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів
вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах).
Дисциплінарна відповідальність застосовується у загальному порядку до
працівників, винних у невиконанні вимог охорони атмосферного повітря, на
основі норм Кодексу законів про працю України.
Цивільно-правова відповідальність у галузі охорони атмосферного повітря
головним чином полягає в обов’язку правопорушника відшкодувати заподіяну
майнову та моральну шкоду, незалежно від притягнення його до кримінальної,

158

адміністративної чи дисциплінарної відповідальності. Відшкодування шкоди,
завданої порушенням атмосфероповітрянного законодавства, передбачено ст. 34
Закону України «Про охорону атмосферного повітря». У даній статті
встановлено, що шкода, завдана порушенням законодавства про охорону
атмосферного повітря, підлягає відшкодуванню у порядку та розмірах,
встановлених законом. Названий припис має загальний та відсильний характер.
Він відсилає до чинного законодавства у широкому розумінні. Справа в тому,
що забруднення атмосферного повітря пов’язано з пограничними екологомайновими правами громадян та юридичних осіб. Тому доцільно застосування,
поряд з атмосфероповітряним, і нормативно-правових приписів інших галузей
законодавства. Відшкодування збитків може бути як у формі застосування
майнової відповідальності, так і у формі використання правових гарантій, які не
підлягають під відповідальність, однією з підвалин застосування якої є
вчинення винною особою правопорушення. Тому збитки підлягають
відшкодуванню як у разі вчинення правопорушення, так і в інших випадках.
Відомо,що при підрахунку збитків, заподіяних природному середовищу та
суб’єктам екологічного права, використовуються різні такси, методики, правила
й інші способи, затверджені відповідними державними органами. Наказом
Мінприроди України від 18.05.1995 р. № 38 затверджена Методика розрахунку
розмірів відшкодування збитків, завданих державі в результаті наднормативних
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Ця методика встановлює
основні вимоги до порядку визначення і розрахунку розмірів компенсації
збитків за наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря і
є обов’язковою для спеціалістів Минприроди України, що здійснюють
державний контроль за дотриманням підприємствами, установами,
організаціями,
іноземними
юридичними
та
фізичними
особами
(підприємствами), незалежно від форм власності, вимог законодавства про
охорону атмосферного повітря.
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, особи винні в правопорушеннях, несуть відповідальність
відповідно до закону. Залежно від виду правопорушення застосовується
кримінальну, цивільну, адміністративну та дисциплінарну відповідальність.
Конкретні склади порушень законодавства про охорону атмосферного повітря
передбачені відповідними кодексами (КК, КпАП, спеціальним екологічним
законодавством).
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
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Отже, об'єктом екологічного права і правової охорони виступає атмосферне
повітря. Його нормативне визначення на сьогодні закріплене в ст. 1 Закону
України «Про охорону атмосферного повітря», а саме: атмосферне повітря життєво важливий компонент навколишнього природного середовища, який
являє собою природну суміш газів, що знаходиться за межами жилих,
виробничих та інших приміщень. Ознаками атмосферного повітря в контексті
його регулювання нормами екологічного права є наступні: атмосферне повітря це природна суміш газів, що вказує на його природне походження; воно є
необхідною
умовою
існування
людини,
тобто
виконує
функції
життєзабезпечення; воно є складовою навколишнього природного середовища і
нерозривно з ним пов'язане (як зазначено в Законі «... що знаходиться за
межами жилих, виробничих та інших приміщень»).
Нині пріоритетним напрямом роботи державних органів, зокрема
Мінприроди України, є розроблення, визначення, узгодження конкретних
нормативів у галузі охорони атмосферного повітря. Нормативи встановлюють
межі допустимого шкідливого впливу на атмосферне повітря.
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» у
галузі охорони атмосферного повітря встановлюються такі нормативи:
нормативи
екологічної
безпеки
атмосферного
повітря;
нормативи
граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел;
нормативи гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів
стаціонарних джерел; нормативи вмісту забруднюючих речовин у
відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел;
технологічні нормативи допустимого викиду забруднюючих речовин.
Охорона атмосферного повітря - система заходів, пов'язаних із
збереженням, поліпшенням та відновленням стану атмосферного повітря,
запобіганням та зниженням рівня його забруднення та впливу на нього хімічних
сполук, фізичних та біологічних факторів. До заходів охорони атмосферного
повітря
відносяться:
регулятивні,
організаційно-попереджувальні,
обмежувальні, організаційно-економічні, контрольно-наглядові, охоронновідновлювальні.
Важливу роль у системі заходів охорони відіграють також заходи
юридичної відповідальності зо порушення вимог охорони атмосферного
повітря. Відповідно до законодавства особи несуть кримінальну, цивільну,
адміністративну та дисциплінарну відповідальність.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ:
При підготовці цієї теми здобувачу слід:
36) опрацювати конспект лекції;
37) ознайомитися із навчальною літературою з цієї теми;
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38) ознайомитися із нормативно-правовими актами, які стосуються питань
охорони атмосферного повітря;
39) опрацювати монографії з даної теми, статті в періодичних виданнях з
цієї теми;
40) вести конспект підготовки до семінарського заняття.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:
8. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони.
9. Поняття правової охорони атмосферного повітря.
10.Правове регулювання стандартизації і нормування в галузі охорони
атмосферного повітря. Які нормативи встановлюються в галузі охорони
атмосферного повітря?
11.Правові заходи з охорони атмосферного повітря.
ТЕМА № 9. ПРАВОВА ОХОРОНА НАДР В УКРАЇНІ
(2 години)
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:
Вступ
16.
Правове регулювання використання надр в Україні
17.
Право користування надрами: поняття, види, порядок виникнення
та припинення
18.
Права та обов’язки надрокористувачів
4. Вирішення спорів із питань користування надрами. Відповідальність за
порушення законодавства про надра
5. Правова охорона надр. Особливості управління в галузі використання та
охорони надр
Висновки
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1) Кодекс України про надра від 01.11.2013 р.
2) Перелік корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення.
Затверджено постановою Кабінету України від 12 грудня 1994р. N 825.
3) Порядок надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування
надрами. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня
1995р. N 709.
4) Про платежі за користування надрами. Постанова Кабінету Міністрів
України від 2 серпня 1996р. N 899.
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5) Про затвердження переліку корисних копалин України місцевого
значення. Наказ Держкомгеологiї України від 9 червня 1994р. N 63.
6) Про затвердження Положення про Державну геологічну службу:
постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р.
7) Про порядок укладання контрактів на користування надрами за участю
іноземних юридичних осіб i громадян. Затв. Постановою Кабінету Міністрів
України від 27 листопада 1995р. N 948 (ЗГУ-1996-N 3 ст10).
8) Порядок надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування
надрами. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня
1995 року №709
9) Положення про першовідкривачів родовищ корисних копалин: Постанова
Кабінета Міністрів України 1 лютого 1995 року.
10)
Інструкція щодо порядку погодження матеріалів з Мінекобезпеки
України та його органами на місцях для отримання спеціальних дозволів
(ліцензій) на користування надрами. Затверджено наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від
30 вересня 1996 року №119
11)
Інструкція про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами В цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин.
Затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів України,
Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України,
Міністерства праці та соціальної політики України від 8лютого2001 року №
37/45/73/44
МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Сформувати в свідомості здобувачів уявлення про надра як об’єкт
правового регулювання, використання та охорони, ознайомити з правом
власності та правом користування надрами, визначити особливості управління в
галузі використання та охорони надр, а також інформувати майбутніх юристів
про правову охорону надр та відповідальність за порушення надрового
законодавства.
ВСТУП
Надра – це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та
дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного
вивчення та освоєння. Вони є виключною власністю народу України і
надаються тільки у користування. Це самостійний елемент природи, частина
природного середовища. До надр відносять суцільні породи і породи, що
перебувають у рідкому або газоподібному стані, та ін.
Корисність надр для суспільства полягає в тому, що вони є джерелом
матеріальної сировини, викопних речовин, палива, матеріалів. Використання
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надр значною мірою пов'язане з видобуванням корисних копалин, але це не
єдиний вид використання надр. З другої половини XX ст. почалося активне
використання підземного простору для зберігання відходів, обладнання сховищ
нафти, газу тощо. Використання високих можливостей надр для забезпечення
економіки необхідною сировиною з власних джерел - це не тільки питання
стабільного економічного розвитку, а й питання безпеки держави.
Багатства надр землі відносяться до вичерпних природних ресурсів, які не
підлягають ні відновленню, ні самовідновленню. Вони потребують охорони,
бездоганної в усіх відношеннях і насамперед у правовому.
І. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НАДР В УКРАЇНІ
Гірничі відносини в Україні регулюються Конституцією України, Законом
України «Про охорону навколишнього природного середовища», Кодексом
України про надра від 27 липня 1994 р. (далі — КУпН), Законом України «Про
нафту і газ» від 12 липня 2001 р. та іншими актами законодавства України, що
видаються відповідно до них.
Відповідно до ст. 1 КУпН надра — це частина земної кори, що
розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і сягає до глибин,
доступних для геологічного вивчення та освоєння. Це унікальний природний
ресурс, який має виняткову економічну цінність як частина геологічного
середовища, що може використовуватися і як операційно-просторовий базис
діяльності людей.
Надра є виключною власністю народу України і надаються тільки у
користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують
право власності народу України на надра, є недійсними. Народ України
здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, місцеві Ради
народних депутатів.
Окремі повноваження щодо розпорядження надрами законодавством
України можуть надаватися відповідним органам державної виконавчої влади
(ст. 4 КУпН).
Порядок надання надр у користування врегульовано главою 2 КУпН.
Користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації,
громадяни України, а також іноземні юридичні особи та громадяни.
Надра надаються у користування для:
• геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової
розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного
значення;
• видобування корисних копалин;
• будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних
із видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для
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підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і
матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів
виробництва, скидання стічних вод;
• створення геологічних територій та об'єктів, що мають
важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення
(наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки
природи, лікувальні, оздоровчі заклади та ін.);
• задоволення інших потреб.
ВИСНОВОК З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, надра - це частина земної кори, що розташована під
поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для
геологічного вивчення та освоєння. Надра відповідно до ст. 4 Кодексу України
про надра є виключною власністю народу України і надаються тільки в
користування. Від надрових відносин необхідно відмежовувати гірничі
відносини як виробничі відносини, що складаються в процесі діяльності
гірничих підприємств, які займаються розвідкою, розробкою, видобутком та
переробкою корисних копалин і веденням гірничих робіт, будівництвом,
ліквідацією або консервацією гірничих підприємств, науково-дослідною
роботою, ліквідацією аварій у межах території України, її континентального
шельфу та виключної (морської) економічної зони.
ІІ. ПРАВО КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ,
ПОРЯДОК ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ
Надра надаються у постійне або тимчасове користування. Постійне — це
користування надрами без заздалегідь встановленого строку. Тимчасове
користування надрами може бути короткостроковим (до 5 років) і
довгостроковим (до 50 років). У разі необхідності строки тимчасового
користування надрами може бути продовжено.
За метою їх використання:
геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка
родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;
видобування корисних копалин;
будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з
видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для
підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів,
захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання
стічних вод;
створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе
наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові
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полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи,
лікувальні, оздоровчі заклади та ін.);
задоволення інших потреб.
Перебіг строку користування надрами починається з дня одержання
спеціального дозволу (ліцензії), якщо в ньому не передбачено інше.
Підстави виникнення право користування надрами
Особи, які відкрили невідоме раніше родовище, що має промислову
цінність, або виявили додаткові запаси корисних копалин чи нову мінеральну
сировину в раніше відомому родовищі, що істотно підвищують його
промислову цінність, визначаються першовідкривачами. Першовідкривачі
мають право на винагороду.
Певні особливості має видобування місцевих корисних копалин
землевласниками і землекористувачами. Землевласники та землекористувачі
мають право без спеціальних дозволів (ліцензій) та гірничого відводу
видобувати корисні копалини місцевого значення в межах наданих їм
земельних ділянок. Видобуток таких корисних копалин здійснюється
відкритим способом, без застосування спеціальних технічних засобів,
загальною глибиною розробки до двох метрів і дозволяється тільки для
задоволення своїх власних та побутових потреб, без права продажу іншим
особам. За відсутності зазначених обставин право на видобуток корисних
копалин зазначеними особами здійснюється в загальному порядку (ст. 23 КпН
України).
Порядок користування надрами для цілей, не пов'язаних з видобуванням
корисних копалин, регулюється ст. 55 Кодексу України про надра.
Користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд і для
інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здійснюється за
відповідними проектами. У них повинні передбачатися заходи, що
забезпечують знешкодження стічних вод, шкідливих речовин і відходів
виробництва або локалізацію їх у визначених межах, а також запобігають їх
проникненню в гірничі виробки, земну поверхню та у водні об'єкти.
Умови виникнення:
ліцензія (дозвіл). – Ліцензії видає Державний комітет природних ресурсів
України за погодженням з відповідними міністерствами та відомствами, як
правило, на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України. Рішення про видачу ліцензії або відмова в ній надається протягом не
більше 30 днів від дня подання заяви та необхідних документів;
акт про надання гірничого відводу – проекти гірничих відводів видають
спеціалізовані організації, які спроможні виконувати роботи з маркшейдерської
справи, акт загальнодержавного значення видає Державний комітет України по
нагляду за охороною праці, місцевого значення – місцеві ради народних
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депутатів. Проект гірничого відводу складається з пояснювальної записки та
графічних матеріалів. У пояснювальній записці повинні бути викладені: мета, з
якою подається заява про надання гірничого відводу; обґрунтування
необхідності одержання гірничого відводу; назва організації, що виконала
проектування гірничодобувного об'єкта чи підземної споруди, і організації, яке
підготувала проект гірничого відводу; загальні відомості про територію, на якій
знаходиться гірничий відвід, у тому числі про її географічне та адміністративне
положення, площу, характеристику сільськогосподарських та інших угідь,
річок, озер та інших водних об'єктів, окремі будівлі і споруди, а також
вказуються категорії, до яких належать землі відповідно до земельного
законодавства; коротка геологічна характеристика ділянки надр у межах
гірничого відводу та прилеглої до неї території, у тому числі дані про
геологічну будову, гірничотехнічні та гідрогеологічні умови і ступінь їх
вивченості; коротка геологічна характеристика наявного родовища корисних
копалин (розміри та елементи залягання рудних тіл, жил тощо), гірничотехнічні
та гідрогеологічні умови його розробки; обґрунтування та розрахунок меж і
розмірів гірничого відводу.
проект розробки родовища корисних копалин або будівництва
гірничодобувного об'єкта чи підземної споруди, не пов'язаної з видобуванням
корисних копалин;
заява, в якій зазначається назва підприємства чи відомості про
громадянина, що мають намір одержати гірничий відвід, місцезнаходження
гірничого відводу та мета, з якою він одержується, подається також проект
гірничого відводу у двох примірниках.
Рішення по заяві приймається протягом 30 днів.
Підставою виникнення відносин щодо використання надр є надання
такого дозволу, гірничого відводу і земельної ділянки, необхідної для цього.
Ліцензування діяльності щодо користування надрами — це єдиний
порядок надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування ділянкою
надр з відповідною метою спеціалізованим підприємствам, установам і
організаціям, а також громадянам, які мають відповідну кваліфікацію,
матеріально-технічні та економічні можливості для користування надрами.
Спеціальні дозволи (ліцензії) на користування надрами надаються після
попереднього погодження з відповідною радою народних депутатів питання про
надання земельної ділянки спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального
використання надр за погодженням з Міністерством охорони навколишнього
природного середовища України, як правило, на конкурсних засадах в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
Якщо окремі види робіт, пов'язані з користуванням надрами, виконують
особи, не зазначені у спеціальному дозволі (ліцензії), відповідальність за

166

виконання умов, передбачених спеціальними дозволами (ліцензіями), несе
суб'єкт, що отримав такий дозвіл (ліцензію).
Щодо окремих видів користування надрами чи окремих користувачів надр
можуть встановлюватись певні обмеження, передбачені законодавством
України.
Право на користування надрами посвідчується актом про надання
гірничого відводу — це є частина надр, надана користувачам для промислової
розробки родовищ корисних копалин та цілей, не пов'язаних з видобуванням
корисних копалин (ст. 17 КУпН). Користування надрами за межами гірничого
відводу заборонено.
Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин
загальнодержавного значення, будівництва та експлуатації підземних споруд й
інших цілей, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин, надає
Державний комітет України з нагляду за охороною праці, крім випадків,
передбачених КУпН; розробки родовищ корисних копалин місцевого значення
— Верховна Рада Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
ради народних депутатів, такі відводи підлягають реєстрації в органах
державного гірничого нагляду.
Порядок надання гірничих відводів встановлює Кабінет Міністрів
України.
Земельні ділянки для потреб, пов'язаних з користуванням надрами,
надають у порядку, встановленому земельним законодавством України, —
користувачам надр після одержання ними спеціальних дозволів (ліцензій) на
користування надрами чи гірничих відводів (крім випадків передбачених ст.
23 КУпН).
Місцеві Ради народних депутатів при наданні земельної ділянки для
розробки родовищ корисних копалин місцевого значення одночасно надають у
користування і надра.
Користування надрами здійснюється без надання гірничого відводу
чи спеціального дозволу (ліцензії) у випадках, передбачених КУпН.
- для геологічного вивчення, в тому числі для дослідно-промислової
розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, надра
надаються у користування без надання гірничого відводу після одержання
спеціального дозволу (ліцензії) на геологічне вивчення надр.
- для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу
надаються без надання гірничого відводу на підставі спеціальних дозволів
(ліцензій), що видаються після попереднього погодження з органами
Мінприроди України, Державного комітету України з нагляду за охороною
праці Міністерства охорони здоров'я України на місцях.
Захоронювати відходи виробництва та інші шкідливих речовин скидати
стічні води в надра дозволено у виняткових випадках за додержання норм,
правил та вимог, передбачених законодавством України. Надра для цих цілей
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надаються відповідно до ст. 19 КУпН за результатами спеціальних досліджень
та на підставі проектів, виконаних на замовлення заінтересованих підприємств,
установ і організацій.
Згідно зі ст. 26 КУпН право користування надрами припиняється у
разі:
1) якщо вже немає потреби у користуванні надрами;
2) закінчення встановленого строку користування надрами;
3) припинення діяльності користувачів надр, яким їх було надано у
користування;
4) користування надрами з застосуванням методів і способів, що негативно
впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного
середовища або шкідливих наслідків для здоров'я населення;
5) використання надр не для тієї мети, для якої їх було надано, порушення
інших вимог, передбачених дозволом (ліцензією) на користування ділянкою
надр;
6) якщо користувач без поважних причин протягом 2 років, а для
нафтогазоперспективних площ та родовищ нафти та газу — 180
календарних днів не розпочав користуватися надрами;
7) вилучення у встановленому законодавством порядку наданої у
користування ділянки надр.
Право користування надрами припиняє орган, який надав надра у
користування, а у випадках, передбачених п.п. 4, 5, 6 ст. 26 КУпН, у разі
незгоди користувачів, — у судовому порядку. При цьому питання про
припинення права користування земельною ділянкою вирішується у
встановленому земельним законодавством порядку.
Законодавством України може бути передбачено й інші випадки
припинення права користування надрами.
ВИСНОВОК З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, право користування надрами похідне від права власності
народу України на надра і має виключно цільовий характер, тобто надра
надаються в користування лише для визначених цілей. Законодавством
встановлюються особливості об’єктів, суб’єктів, їх прав та обов’язків, підстав
виникнення і припинення права надрокористування.
Землевласники і землекористувачі можуть бути позбавлені права
видобування корисних копалин місцевого значення, торфу і прісних підземних
вод та права користування надрами для господарських і побутових потреб, якщо
вони порушують порядок і умови користування надрами на наданими їм у
власність або користування земельними ділянками місцевими радами народних
депутатів або іншими спеціально уповноваженими органами в порядку,
передбаченому законодавством України.
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ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НАДРОКОРИСТУВАЧІВ
Користувачі надр – спеціалізовані підприємства, установи та організації,
а також громадяни України, що мають відповідну кваліфікацію, матеріально
технічні та економічні можливості для користування надрами (ст. 16 КпН
України). Відповідно до чинного законодавства під спеціалізованими слід
розуміти такі підприємства, установи та організації, у статуті яких
використання надр визначено як основний вид підприємницької діяльності.
Користувачі надр мають право (гл.3):
1) здійснювати на наданій їм ділянці надр геологічне вивчення,
комплексну розробку родовищ корисних копалин та інші роботи
згідно з умовами спеціального дозволу (ліцензії)
2) розпоряджатися видобутими корисними копалинами якщо інше не
передбачено законодавством або умовами спеціального дозволу
(ліцензії);
3) здійснювати на умовах спеціального дозволу (ліцензії) консервацію
наданого в користування родовища корисних копалин або його
частини;
4)
на першочергове продовження строку тимчасового користування
надрами.
Користувачі надр зобов'язані:
1) використовувати надра відповідно до цілей надрокористування;
3) забезпечувати повноту геологічного вивчення, раціональне, комплексне
використання та охорону надр забезпечувати безпеку людей, майна та
навколишнього природного середовища;
4) приводити земельні ділянки, порушені при користуванні надрами, в
стан, придатний для подальшого їх використання у суспільному
виробництві;
5) виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені
законодавством України.
Права й обов'язки користувача надр виникають з моменту отримання
спеціального дозволу на користування надрами, а в разі надання права
користування надрами на умовах угод про розподіл продукції – з моменту
набрання чинності такою угодою, якщо інше не передбачено цією угодою.
Користувач надр (інвестор), який отримав спеціальний дозвіл на
користування надрами та гірничий відвід або уклав угоду про розподіл
продукції, має виключне право здійснювати в його межах користування
надрами відповідно до цього спеціального дозволу та угоди про розподіл
продукції. Будь-яка діяльність, пов’язана з користуванням надрами в межах
гірничого відводу, може здійснюватися тільки за згодою користувача надр,
якому він наданий. Така згода або відмова в її наданні має бути надана протягом
двадцяти календарних днів після отримання відповідного письмового запиту. У
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разі ненадання жодної відповіді протягом зазначеного часу така згода
вважається наданою.
У разі отримання інвестором з угодою про розподіл продукції відмови від
користувача надр у наданні згоди на проведення робіт у межах гірничого
відводу, наданого такому користувачу надр для видобутку корисних копалин,
крім гірничих відводів для видобутку кам’яного та бурого вугілля, антрациту та
залізних металічних руд, незалежно від підстав для такої відмови, таку згоду
може бути надано спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду та
державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими
матеріалами промислового призначення, за умови, що одночасне користування
надрами кількома надрокористувачами в межах одного гірничого відводу не
створить загрози життю і здоров’ю людей і не завдасть шкоди надрам та/або
промисловим об’єктам, розміщеним у межах зазначеного гірничого відводу.
Плата за користування надрами (гл. 4)
Користування надрами є платним. Плата справляється за користування
надрами в межах території України, її континентального шельфу і виключної
(морської) економічної зони.
Лата за користування надрами справляється у вигляді:
1) плати за користування надрами для видобування корисних копалин;
2) плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням
корисних копалин.
Крім того, за видобуток нафти, природного газу і газового конденсату
справляється рентна плата.
За видачу спеціальних дозволів на користування надрами справляється
відповідний збір.
Плата за користування надрами та рентна плата за нафту, природний газ і
газовий конденсат встановлюється Податковим кодексом України.
Плата за користування надрами відповідно до угоди про розподіл продукції
справляється відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл
продукції».
Розподіл плати за користування надрами
Плата за користування надрами зараховується до державного і місцевих
бюджетів згідно з Бюджетним кодексом України.
Плата за користування надрами, що надходить до бюджету обласних
бюджетів і міських бюджетів, міста Києва, розподіляється між місцевими
бюджетами відповідно обласними, Київською, міськими радами.
Плата (збір) за видачу спеціальних дозволів
Розмір плати за надання спеціальних дозволів на користування надрами
визначається за результатами аукціону. У разі надання дозволу без проведення
аукціону справляється збір, який розраховується виходячи з початкової ціни
продажу такого дозволу на аукціоні. Початкова ціна продажу дозволу на
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аукціоні розраховується центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального
використання надр, виходячи з вартості запасів і ресурсів корисних копалин
родовищ або ділянок надр відповідно до методики, встановленої Кабінетом
Міністрів України.
Не справляється збір за видачу спеціальних дозволів дитячим
спеціалізованим санаторно-курортним закладам за здійснення видобутку
мінеральних вод у частині, що використовується для лікування на їх території.
ВИСНОВОК З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, права користувачів надр охороняються законом і можуть
бути обмежені лише у випадках, передбачених законодавством України. Збитки,
завдані порушеннями прав користувачів надр, підлягають відшкодуванню в
повному обсязі відповідно до законодавчих актів України.
V. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ІЗ ПИТАНЬ КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО
НАДРА
Відповідно до ст. 64 КУпН спори з питань користування надрами
розглядають органи державного геологічного контролю, державного гірничого
нагляду, охорони навколишнього природного середовища, місцеві ради
народних депутатів, суд або третейський суд у порядку, встановленому
законодавством України.
Місцеві ради народних депутатів вирішують спори з питань користування
надрами, пов'язані з розробкою родовищ корисних копалин місцевого значення,
торфу, прісних підземних вод.
Позивачі — спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання
надр, Державний комітет України по нагляду за охороною праці, Мінприроди
України та їх органи на місцях — звільняються від сплати державного мита у
справах про стягнення коштів та відшкодування збитків, завданих державі
внаслідок порушень законодавства про надра.
Спори з питань користування надрами, які виникають з іншими
державами, а також між іноземними юридичними особами і громадянами та
власником надр розглядаються відповідно до законодавства України.
За порушення вимог законодавства про охорону і використання надр
винні особи притягаються до юридичної відповідальності.
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Згідно зі ст. 65 КУпН передбачено дисциплінарну, адміністративну,
цивільно-правову і кримінальну відповідальність за порушення законодавства
про надра.
КУпАП встановлено адміністративну відповідальність у вигляді
штрафу за:
• самовільну забудову площ залягання корисних копалин, невиконання
правил охорони надр і вимог щодо охорони навколишнього природного
середовища, будівель і споруд від шкідливого впливу робіт, пов'язаних із
користуванням надрами, знищення або пошкодження спостережних режимних
свердловин на підземні води, а також маркшейдерських і геодезичних знаків
(ст. 57);
• порушення правил і вимог проведення робіт із геологічного вивчення
надр, яке може призвести чи призвело до недостовірної оцінки розвіданих
запасів корисних копалин або умов для будівництва та експлуатації підприємств
для видобування корисних копалин, а також підземних споруд, не пов'язаних із
видобуванням корисних копалин, втрату геологічної документації, дублікатів
проб корисних копалин і керна, необхідних при подальшому геологічному
вивченні надр і розробці родовищ (ст. 58).
КК передбачено кримінальну відповідальність за порушення правил
охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи
довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин, крім
загальнопоширених: штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або обмеження волі на строк до 2 років. Якщо ж унаслідок цих діянь
загинули люди, мали місце тяжке їх захворювання або інші тяжкі наслідки або
ці діяння було вчинено на територіях природно-заповідного фонду або
повторно, винні особи караються обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або
позбавленням волі на той самий строк із конфіскацією незаконно добутого і
знарядь видобування (ст. 240).
Основний безпосередній об'єкт злочину — встановлений порядок
раціонального і комплексного використання й охорони надр та видобування
корисних копалин, які не є загально-поширеними; додаткові факультативні
об'єкти — життя і здоров'я особи та інші блага.
Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 240 КК) є: І) вчинення його на
територіях та об'єктах природно-заповідного фонду; 2) повторно; 3)
спричинення загибелі людей, їх масового захворювання або інших тяжких
наслідків.
Згідно зі ст. 67 КУпН, ст. 69 Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища», підприємства, установи, організації та
громадяни повинні відшкодувати збитки, заподіяні ними внаслідок порушення
законодавства про надра, тобто відшкодувати вартість робіт для ліквідації
наслідків забруднення надр, навколишнього природного середовища,
компенсувати вартість пошкоджених споруд, підземних сховищ та інші збитки.
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Суб'єкт злочину загальний. Порушення правил безпеки під час
виконання робіт з підвищеною небезпекою в гірничому виробництві особою, яка
зобов'язана їх дотримуватись, слід кваліфікувати за ст. 272 «Порушення правил
безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».
Цивільно-правова відповідальність проявляється у відшкодуванні збитків,
заподіяних підприємствами, організаціями, установами і громадянами внаслідок
порушень законодавства про надра. На відміну від інших природних об'єктів,
щодо надр на сьогодні не існує спеціальної методики визначення розміру
збитків, тому умови і порядок їх визначення - загальні, передбачені Цивільним
кодексом України.
Дисциплінарна
відповідальність
застосовується
до
працівників
підприємств, установ, організацій, винних у невиконанні покладених на них
трудових обов'язків, пов'язаних із забезпеченням раціонального використання і
охорони надр та реалізується в порядку, визначеному Кодексом законів про
працю України.
ВИСНОВОК З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Отже, самостійне місце в системі заходів забезпечення раціонального
використання і охорони надр займає юридична відповідальність. Як закріплено
в ст. 65 Кодексу України про надра, порушення законодавства про надра тягне
за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну
відповідальність згідно з законодавством України.
V. ПРАВОВА ОХОРОНА НАДР. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ В
ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ НАДР
Правова охорона надр може розглядатися в широкому розумінні як
комплекс закріплених законодавством організаційних, технічних, екологічних,
економічних, власне правових заходів, спрямованих на забезпечення
раціонального використання надр, недопущення безгосподарного, самовільного
надрокористування, запобігання забрудненню надр, збереження запасів
корисних копалин, ведення господарської діяльності щодо надр з дотриманням
вимог екологічної безпеки.
Управління в галузі вивчення, використання і охорони надр являє собою
засновану на правових нормах діяльність відповідних органів Української
держави по організації вивчення, раціонального використання надр для
задоволення потреб у мінеральній сировині й інших потреб господарського
комплексу, охорони надр в їх тісному взаємозв'язку з іншими природними
об'єктами, забезпечення безпеки робіт при користуванні надрами, а також
охорони прав підприємств, установ, організацій у цій сфері.
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За загальним правилом управління здійснюють державні органи загальної і
спеціальної компетенції.
Повноваження державних органів загальної компетенції (Кабінету
Міністрів України, обласних і районних державних адміністрацій, місцевих рад
та їх виконавчих органів) визначаються статтями 7-10 Кодексу України про
надра, законами України «Про місцеве самоврядування в України», «Про
місцеві державні адміністрації».
До основних державних органів спеціальної компетенції на сьогодні
відносяться:
 Мінприроди України, центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього
природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального
використання надр, центральний виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони праці, місцеві органи виконавчої влади, інші державні
органи та органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства
України
Серед функцій управління в галузі охорони і раціонального
використання надр можна виділити наступні.
1) Ведення обліку. Відповідно до ст. 42 Кодексу України про надра
родовища, в тому числі техногенні, запаси і прояви корисних копалин
підлягають обліку у державному кадастрі родовищ і проявів корисних копалин
та державному балансі запасів корисних копалин. Порядок здійснення цієї
функції детальніше регулюється постановою Кабінету Міністрів України від
31.01.1995 р. «Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і
проявів корисних копалин», постановою Кабінету Міністрів України від
27.01.1995 р. «Про затвердження Положення про порядок списання запасів
корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства».
Державному обліку, як зазначено в ст. 47 Кодексу України про надра,
підлягають також ділянки надр, надані для будівництва та експлуатації
підземних споруд і для інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних
копалин.
2) Розподіл і перерозподіл надр. Ця функція здійснюється шляхом надання
надр у користування для геологічного вивчення, видобування корисних
копалин, будівництва споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
тощо і передбачає встановлений законодавством порядок надання спеціальних
дозволів на користування надрами, гірничих відводів, який був детально
розглянутий у попередньому питанні.
3) Державна експертиза та оцінка запасів корисних копалин.
4)Лімітування в галузі використання надр. Як передбачає ст. 52 Кодексу
України про надра, з метою запобігання негативним демографічним, соціальним
та екологічним наслідкам інтенсивного видобутку корисних копалин
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установлюються квоти на видобуток окремих видів корисних копалин.
Положення про порядок установлення квот на видобуток окремих видів
корисних копалин затверджене постановою Кабінету Міністрів України від
22.12.1994 р.
5) Інформаційне забезпечення. Порядок розпорядження геологічною
інформацією визначений Положенням про порядок розпорядження геологічною
інформацією, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
13.06.1995 р.
6) Державний контроль і нагляд. Відповідно до ст. 60 Кодексу України про
надра державний контроль і нагляд за веденням робіт по геологічному
вивченню надр, їх використанням та охороною спрямовані на забезпечення
додержання всіма державними органами, підприємствами, установами,
організаціями та громадянами встановленого порядку користування надрами,
виконання інших обов'язків щодо охорони надр, встановлених законодавством
України.
У галузі охорони і раціонального використання надр законодавством
передбачене здійснення:
 державного геологічного контролю (Положення про державний
геологічний контроль за веденням робіт по геологічному вивченню та
використанню надр України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 30.11.1994 р.)
державного гірничого нагляду (Положення про порядок здійснення
державного гірничого нагляду, затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 21.02.1995 р.).
ВИСНОВОК З ПЯТОГО ПИТАННЯ:
Правовою охороною надр передбачається система правових заходів і
норм, спрямованих на забезпечення геологічного вивчення надр, їх
раціонального використання та надійний захист. Кодекс України про надра
включає самостійний розділ 6 «Охорона надр», в якому міститься перелік
основних вимог в галузі охорони надр (ст. 56), можливість у випадку
порушення ст. 56 та інших норм Кодексу обмеження, зупинення чи припинення
користування надрами (ст. 57), спеціальні правила забудови площ залягання
корисних копалин (ст. 58), особливості охорони надр, що становлять особливу
наукову або культурну цінність (ст. 59).
Отже, управління в галузі вивчення, використання і охорони надр являє
собою засновану на правових нормах діяльність відповідних органів
Української держави по організації вивчення, раціонального використання надр
для задоволення потреб у мінеральній сировині й інших потреб господарського
комплексу, охорони надр в їх тісному взаємозв'язку з іншими природними
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об'єктами, забезпечення безпеки робіт при користуванні надрами, а також
охорони прав підприємств, установ, організацій у цій сфері.
За загальним правилом управління здійснюють державні органи загальної
і спеціальної компетенції. Вказані органи здійснюють наступні функції: ведення
обліку, розподіл і перерозподіл надр, державна експертиза та оцінка запасів
корисних копалин, лімітування в галузі використання надр, інформаційне
забезпечення та державний контроль і нагляд.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Надра - це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та
дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного
вивчення та освоєння. Надра відповідно до ст. 4 Кодексу України про надра є
виключною власністю народу України і надаються тільки в користування. Від
надрових відносин необхідно відмежовувати гірничі відносини як виробничі
відносини, що складаються в процесі діяльності гірничих підприємств, які
займаються розвідкою, розробкою, видобутком та переробкою корисних
копалин і веденням гірничих робіт, будівництвом, ліквідацією або консервацією
гірничих підприємств, науково-дослідною роботою, ліквідацією аварій у межах
території України, її континентального шельфу та виключної (морської)
економічної зони.
Право користування надрами похідне від права власності народу України
на надра і має виключно цільовий характер, тобто надра надаються в
користування лише для визначених цілей. Законодавством встановлюються
особливості об’єктів, суб’єктів, їх прав та обов’язків, підстав виникнення і
припинення права надрокористування.
Управління в галузі вивчення, використання і охорони надр являє собою
засновану на правових нормах діяльність відповідних органів Української
держави по організації вивчення, раціонального використання надр для
задоволення потреб у мінеральній сировині й інших потреб господарського
комплексу, охорони надр в їх тісному взаємозв'язку з іншими природними
об'єктами, забезпечення безпеки робіт при користуванні надрами, а також
охорони прав підприємств, установ, організацій у цій сфері.
За загальним правилом управління здійснюють державні органи загальної і
спеціальної компетенції. Вказані органи здійснюють наступні функції: ведення
обліку, розподіл і перерозподіл надр, державна експертиза та оцінка запасів
корисних копалин, лімітування в галузі використання надр, інформаційне
забезпечення та державний контроль і нагляд.
Правовою охороною надр передбачається система правових заходів і норм,
спрямованих на забезпечення геологічного вивчення надр, їх раціонального
використання та надійний захист. Кодекс України про надра включає
самостійний розділ 6 «Охорона надр», в якому міститься перелік основних

176

вимог в галузі охорони надр (ст. 56), можливість у випадку порушення ст. 56 та
інших норм Кодексу обмеження, зупинення чи припинення користування
надрами (ст. 57), спеціальні правила забудови площ залягання корисних
копалин (ст. 58), особливості охорони надр, що становлять особливу наукову
або культурну цінність (ст. 59).
Самостійне місце в системі заходів забезпечення раціонального
використання і охорони надр займає юридична відповідальність. Як закріплено
в ст. 65 Кодексу України про надра, порушення законодавства про надра тягне
за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну
відповідальність згідно з законодавством України.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
При підготовці цієї теми здобувачу слід:
41) опрацювати конспект лекції;
42) ознайомитися із навчальною літературою з цієї теми;
43) ознайомитися із нормативно-правовими актами, які стосуються питань
державно-правового регулювання надрокористування;
44) опрацювати монографічну літературу, статті в періодичних виданнях з
цієї теми;
45) вести конспект підготовки до семінарського заняття.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:
1. Що таке надра як природний об'єкт та об'єкт еколого-правових
відносин? Яке співвідношення понять «надра» і «корисні копалини»?
2. На основі аналізу норм Кодексу України про надра покажіть відмінність в
правовому режимі корисних копалин загальнодержавного і місцевого значення.
3. Які юридичні факти є підставою для виникнення відносин користування
надрами?
4. Якими державними органами і в якому порядку здійснюється надання
дозволів та гірничих відводів на користування надрами?
5. Проаналізуйте ст. 23 Кодексу України про надра і обґрунтуйте, чи
передбачено законодавством право загального користування надрами.
6. Які основні функції державного управління в галузі використання і
охорони надр?
7. Які органи державної виконавчої влади здійснюють функції управління в
галузі охорони і використання надр? Розмежуйте їх повноваження.
8. Розмежуйте функції гірничого нагляду і геологічного контролю.
9. Які основні вимоги охорони надр передбачені Кодексом України про
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надра?
10. Які органи розглядають адміністративні справи про порушення в галузі
охорони і використання надр?
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ТЕМА № 10. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПРИРОДНО ЗАПОВІДНОГО
ФОНДУ
(4 години)

Вступ

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

1. Природно-заповідний фонд України як об’єкт правової охорони.
2. Порядок організації, управління та контролю за додержанням правового
режиму природно-заповідного фонду.
3. Правовий режим окремих об’єктів і територій природно-заповідного фонду.
4. Правовий режим лікувально-оздоровчих, курортних та рекреаційних зон.
5. Правовий режим інших складових екомережі: водно-болотні угіддя,
полезахисні лісові смуги, радіоактивно забруднені землі.
Висновки
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Про екологічну мережу України: Закон України від 24 червня 2004р.
2. Про загальнодержавну програму формування національної екологічної
мережі на 2000-2015 роки: Закон України від 21 вересня 2000 р.
3. Про природно-заповідний фонд: Закон України від 16 червня 1992 р.
4. Про курорти: Закон України від 05 жовтня 2000 р.
5. Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 27 лютого 1991 р.
6. Про Державну службу заповідної справи: постанова Кабінету Міністрів
України від 09 серпня 2001 р.
7. Про службу державної охорони природно-заповідного фонду України:
постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 2000 р.
8. Про затвердження Загального положення про санітарно-курортний
заклад: постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р.
9. Про затвердження Порядку створення і ведення Державного кадастру
природних територій курортів: постанова Кабінету Міністрів України від 23
травня 2001 р.
10. Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди,
заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та
об’єктів природно-заповідного фонду України: постанова Кабінету Міністрів
України від 21 квітня 1998 р.
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11. Про затвердження Положень про Проекти організації територій
установ природно-заповідного фонду України: наказ Мінприроди України від
06 липня 2005 р.

МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Сформувати в свідомості здобувачів уявлення про природно-заповідний
фонд України як об’єкт правової охорони, ознайомити з порядком організації,
управління та контролю за додержанням правового режиму природнозаповідного фонду, визначити правовий режим окремих об’єктів і територій
природно-заповідного фонду та правовий режим лікувально-оздоровчих,
курортних та рекреаційних зон, а також інформувати майбутніх юристів про
правовий режим інших складових екомережі.
ВСТУП
Однією з перших форм охорони навколишнього природного середовища
була заповідна (консервативна) форма, метою якої є збереження в первинному,
природному стані особливих, унікальних чи типових за своїми
характеристиками природних територій та об'єктів і максимальне обмеження
господарського впливу на них.
Тривалий час в Україні вона здійснювалась в рамках регулювання
організації та забезпечення правового режиму природно-заповідного фонду
України на основі Закону України «Про природно-заповідний фонд України».
Останні роки цим питанням почала приділятись все більша увага на
державному рівні, відбувається розширення площі природно-заповідних
територій та виділення інших особливо охоронюваних територій.
21.09.2000 р. був прийнятий Закон України «Про Загальнодержавну
програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015
роки», яким було введено нове комплексне поняття «екологічна мережа».
Наступним кроком у напрямі забезпечення правового регулювання
територій та об’єктів, що мають особливу природоохоронну цінність, стало
прийняття Закону України «Про екологічну мережу України».
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про екологічну мережу України»
екомережа - єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення
умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природноресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного та
біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і
рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання
територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які
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мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і
відповідно до законів та міжнародних зобов'язань України підлягають
особливій охороні.
Особливістю встановлення такого роду об'єкта екологічного права та його
правової охорони є комплексний, системний підхід до формування,
встановлення, регулювання, використання та охорони природних елементів, що
до неї входять.
І. ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ
ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
Правовий режим природно-заповідного фонду України визначений
відповідним Законом України «Про природно-заповідний фонд України», в
преамбулі якого фактично визначено поняття природно-заповідного фонду, а
саме: природно-заповідний фонд становлять ділянки суші і водного простору,
природні комплекси та об'єкти яких мають особливу природоохоронну,
наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження
природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного
світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового
моніторингу навколишнього природного середовища.
Відповідно до статті 3 Закону України «Про природно-заповідний фонд
України» до природно-заповідного фонду України належать:
1) природні території та об'єкти - природні заповідники, біосферні
заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки,
заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища;
2) штучно створені об'єкти - ботанічні сади, дендрологічні парки,
зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва.
У сукупності всі ці природні об'єкти комплекси та території і складають
природно-заповідний фонд України.
Щодо режиму власності на об'єкти та території природно-заповідного
фонду, то залежно від їх природної цінності та режиму охорони вони можуть
перебувати на різному режимі власності (ст. 4 Закону України «Про природнозаповідний фонд України»). Зокрема, власністю Українського народу є:
— території природних заповідників;
— заповідні зони біосферних заповідників;
— землі та інші природні ресурси, надані національним природним парком.
Інші об'єкти та території можуть перебувати як у власності Українського
народу, так і в інших формах власності.
За природною унікальністю, екологічною, науковою, естетичною цінністю
та підпорядкованістю території та об'єкти природно-заповідного фонду можуть
бути:
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1) міжнародного значення - природні заповідники та національні природні
парки;
2) загальнодержавного;
3) регіонального;
4) місцевого значення.
Регіональні ландшафтні парки відповідно до ст. 23 Закону України «Про
природно-заповідний фонд України» можуть мати регіональне чи місцеве
значення. Всі інші території та об'єкти природно-заповідного фонду відповідно
до ст. 3 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» можуть бути
загальнодержавного чи місцевого значення.
За юридичним статусом серед територій та об'єктів природно-заповідного
фонду можна виділяти:
1) ті, яким наданий статус юридичної особи - відповідно до ст. 5 Закону
України «Про природно-заповідний фонд України» природні заповідники,
біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні
парки, а також ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки
загальнодержавного значення є юридичними особами;
2) ті, що не володіють таким статусом - статус юридичної особи не
надається заказникам, пам'яткам природи і заповідним урочищам.
Ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки місцевого значення
та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва відповідно до законодавства
України можуть бути визнані юридичними особами або ж не мати такого
статусу.
Зважаючи на природні особливості природно-заповідного фонду, щодо
нього встановлений особливий режим управління, використання та охорони.
Характерна риса правового режиму природно-заповідного фонду - це
встановлення жорстких заборон, обмежень на здійснення будь-якого виду
діяльності, не сумісної з метою заповідної охорони.
Як зазначено в ст. 9 Закону України «Про природно-заповідний фонд
України», території та об'єкти природно-заповідного фонду можуть
використовуватися: у природоохоронних цілях; у науково-дослідних цілях; в
оздоровчих та інших рекреаційних цілях; в освітньо-виховних цілях; для потреб
моніторингу навколишнього природного середовища.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду
забезпечується шляхом: встановлення заповідного режиму; організації
систематичних спостережень за станом заповідних природних комплексів та
об'єктів; проведення комплексних досліджень з метою розроблення наукових
основ їх збереження та ефективного використання; додержання вимог щодо
охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду під час здійснення
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господарської, управлінської та іншої діяльності, розроблення проектної і
проектно-планувальної документації, землевпорядкування, лісовпорядкування,
проведення екологічних експертиз; запровадження економічних важелів
стимулювання їх охорони; здійснення державного та громадського контролю за
додержанням режиму їх охорони та використання; встановлення підвищеної
відповідальності за порушення режиму їх охорони та використання, а також за
знищення та пошкодження заповідних природних комплексів та об'єктів;
проведення широкого міжнародного співробітництва у цій сфері; проведення
інших заходів з метою збереження територій та об'єктів природно-заповідного
фонду (ст. 8 Закону України «Про природно-заповідний фонд України»).
ІІ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ, УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА
ДОДЕРЖАННЯМ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО
ФОНДУ
Створення та оголошення об'єктів та територій природно-заповідного
фонду пов'язано з відповідними юридичними фактами та охоплює ряд етапів
(розділ VII Закону України «Про природно-заповідний фонд України»).
Перший етап - подання клопотання про необхідність створення
відповідних об'єктів та територій. Правом подання відповідних клопотань
наділена Державна служба заповідної справи, що діє у складі Мінприроди
України; наукові установи; природоохоронні громадські об'єднання; інші
зацікавлені підприємства, установи, організації, громадяни. У статті 51 Закону
України «Про природно-заповідний фонд України» містяться вимоги до змісту
та оформлення цих клопотань.
Другий етап - попередній розгляд клопотань. Вони розглядаються і
схвалюються: щодо територій та об'єктів загальнодержавного значення Мінприроди України, а щодо територій та об'єктів місцевого значення підрозділами Мінприроди України на місцях.
Третій етап передбачає погодження клопотань з зацікавленими особами у
разі схвалення поданих клопотань вищеназваними органами, а саме з
власниками чи первинними користувачами природних ресурсів у межах
територій, рекомендованих до заповідання.
Четвертий етап - розроблення проекту організації відповідного об'єкта чи
території. Відповідно до статті 52 Закону України «Про природно-заповідний
фонд України» розроблення проектів створення природних заповідників,
біосферних заповідників, національних природних парків, заказників, пам'яток
природи, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного
значення забезпечується Мінприроди України і безпосередньо здійснюється
спеціалізованими проектними та науковими установами. Розроблення проектів
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створення регіональних ландшафтних парків, заповідних урочищ, а також
заказників, пам'яток природи та парків- пам'яток садово-паркового мистецтва
місцевого значення забезпечується органами центрального органу виконавчої
влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на місцях.
Можливим етапом і фактом після погодження питання про необхідність
створення об'єктів природно-заповідного фонду є прийняття рішення про
резервування територій, які планується створити як природно-заповідні.
Резервування здійснюється з метою недопущення пошкодження, знищення
їх і захисту від негативного впливу і полягає у встановленні обмежень стосовно
власників і користувачів, на територіях яких планується створення природнозаповідного об'єкту. Ці території не вилучаються у власників і
використовуються за цільовим призначення з додержанням особливих вимог
охорони навколишнього природного середовища, що визначаються рішеннями
про резервування.
Останнім етапом є прийняття рішення про створення об'єктів і територій
природно-заповідного фонду. Такі рішення приймаються:
— про створення природних заповідників, національних природних парків
та інших об'єктів загальнодержавного значення Президентом України;
— про створення біосферних заповідників - на основі міжнародних
договорів і міжнародних програм, учасником яких є Україна;
— про організацію чи оголошення територій та об'єктів місцевого значення
- обласними, Київською і Севастопольською міськими радами.
Спеціально уповноваженим органом державного управління природнозаповідним фондом виступає Мінприроди України, зокрема, діюча в його складі
Державна служба заповідної справи. Положення про Державну службу
заповідної справи затверджене постановою Кабінету Міністрів України від
09.08.2001 р., центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Управління конкретним об'єктом чи територією здійснюється або
спеціально створеними адміністраціями (наприклад, дирекцією заповідника) або
ж підприємствами, установами, організаціями, у віданні яких перебувають ці
об'єкти (наприклад, мисливське господарство здійснює управління щодо
заказника, що знаходиться в межах його мисливських угідь).
Важливою функцією управління є забезпечення відповідного охоронного
режиму природно-заповідного фонду в процесі здійснення контролю.
Особливістю правового режиму об'єктів природно-заповідного фонду є
підвищена юридична відповідальність за порушення в цій сфері. Зокрема,
Кримінальний кодекс України закріплює порушення в межах природнозаповідного фонду як кваліфікуючі обставини, що посилюють кримінальну
відповідальність, наприклад, незаконна порубка дерев на територіях природнозаповідного фонду незалежно від розмірів шкоди тягне за собою кримінальну
відповідальність за ст. 246 КК України, аналогічно - ст. 248 (незаконне
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полювання), ст. 240 (порушення правил охорони надр).
Кримінальним кодексом також передбачена окрема ст. 252, яка встановлює
відповідальність за умисне знищення або пошкодження територій, взятих під
охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду.
Адміністративна
відповідальність
застосовується
за
вчинення
адміністративного проступку, передбаченого сттями: 77-1 КпАП «Самовільне
випалювання рослинності або її залишків», ст. 88-1 КпАП «Порушення порядку
придбання чи збуту об’єктів тваринного або рослинного світу, правил
утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах», ст. 91 КпАП
України «Порушення правил охорони та використання територій та об'єктів
природно-заповідного фонду України», справи щодо цього правопорушення
розглядають суди, ст. 91 КпАП являє собою універсальну статтю,за якою
здійснюється притягнення до адміністративної відповідальності осіб, винних у
порушенні законодавства про природно-заповідний фонд.
Особливості застосування цивільної відповідальності: Розміри шкоди,
заподіяної внаслідок порушення законодавства про природно-заповідний фонд,
визначаються на основі кадастрової еколого-економічної оцінки включених до
його складу територій та об’єктів, що проводяться відповідно до закону «Про
природно-заповідний фонд України», та спеціальних такс, які затверджуються
КМ України.
Питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності регулюється
трудовим законодавством. Дисциплінарне стягнення за порушення
законодавства про природно-заповідний фонд може накладатися лише у тому
разі, якщо дії з охорони та використання територій та об’єктів ПФЗ, відтворення
їх природних комплексів є службовим обов’язком працівника. Згідно зі ст. 147
КЗпП України за порушення трудової дисципліни до працівника може бути
застосовано тільки один з таких заходів стягнення: догана, звільнення.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Отже, створення та оголошення об'єктів та територій природнозаповідного фонду пов'язано з відповідними юридичними фактами та охоплює
ряд етапів (розділ VII Закону України «Про природно-заповідний фонд
України»): подання клопотання про необхідність створення відповідних
об’єктів та територій; попередній розгляд клопотань; погодження клопотань з
зацікавленими особами та прийняття рішення про створення об’єктів і
територій ПЗФ. Можливим етапом і фактом після погодження питання про
необхідність створення об'єктів природно-заповідного фонду є прийняття
рішення про резервування територій, які планується створити як природнозаповідні.
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ІІІ. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОКРЕМИХ ОБ’ЄКТІВ І ТЕРИТОРІЙ
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
Природні території і об’єкти.
1) Природними заповідниками є природоохоронні, науково-дослідні
установи загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження в
природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони
природних комплексів з усією сукупністю їх компонентів, вивчення природних
процесів і явищ, що відбуваються в них, розроблення наукових засад охорони
навколишнього природного середовища, ефективного використання природних
ресурсів та екологічної безпеки (ст. 15 Закону України «Про природнозаповідний фонд України»).
2) Біосферні заповідники є природоохоронними, науково-дослідними
установами міжнародного значення, що створюються з метою збереження в
природному стані найбільш типових природних комплексів біосфери,
здійснення фонового екологічного моніторингу, вивчення навколишнього
природного середовища, його змін під дією антропогенних факторів (ст. 17
Закону України «Про природно-заповідний фонд України»).
Природні і біосферні заповідники мають різний правовий режим, оскільки
останні є установами міжнародного значення, створюються, як правило, на базі
природних заповідників за умов, визначених міжнародними документами, і є
складовими всесвітньої глобальної мережі біосферних заповідників.
Основне призначення заповідників: 1) збереження в природному стані
природних ландшафтів, 2) вивчення природних процесів, що в них
відбуваються, їх змін тощо.
Правовий режим природних заповідників визначений в ст. 16 Закону
України «Про природно-заповідний фонд України» і передбачає встановлення
особливого режиму охорони, обмеження діяльності людини, причому дуже
жорсткого характеру.
Детальніше питання режиму та організації території природного
заповідника визначається Положенням про організацію території природного
заповідника та охорони його природних комплексів, затвердженим наказом
Мінприроди України від 6.07.2005 р.
Наказом Мінприроди України від 6.07.2005 р. затверджене Положення про
організацію території біосферного заповідника та охорони його природних
комплексів.
3) Національні природні парки є природоохоронними, рекреаційними,
культурно-освітніми, науково-дослідними установами загальнодержавного
значення, що створюються з метою збереження, відтворення і ефективного
використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу
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природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та
естетичну цінність (ст. 20 Закону «Про ПЗФ»).
На відміну від заповідників метою їх організації є не лише
природоохоронна і науково-дослідна діяльність, а й рекреаційна (створення
умов для організованого туризму, відпочинку) та культурно-освітня.
Наказом Мінприроди України від 6.07.2005 р. затверджене Положення про
організацію території національного природного парку, охорони, відтворення та
рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів.
4) Регіональні ландшафтні парки є природоохоронними рекреаційними
установами місцевого чи регіонального значення, що створюються з метою
збереження в природному стані типових або унікальних природних комплексів
та об'єктів, а також забезпечення умов для організованого відпочинку населення
(ст. 23 Закону України «Про природо-заповідний фонд України»).
Вони мають природоохоронне, рекреаційне та культурно-освітнє
призначення.
На відміну від попередніх видів, регіональні ландшафтні парки
організовуються, як правило, без вилучення їх у первинних власників чи
користувачів.
5) Заказниками оголошуються природні території (акваторії) з метою
збереження і відтворення природних комплексів чи їх окремих компонентів (ст.
25 Закону України «Про природо-заповідний фонд України»).
Відповідно, метою їх створення є збереження окремих природних
комплексів чи компонентів.
Оголошення заказників провадиться без вилучення земельних ділянок,
водних та інших природних об'єктів у їх власників або користувачів. На
території заказника обмежується або забороняється діяльність, що суперечить
цілям і завданням, передбаченим положенням про заказник.
Залежно від походження, інших особливостей природних комплексів та
об'єктів, що оголошуються заказниками, мети і необхідного режиму охорони,
заказники поділяються на ландшафтні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні,
орнітологічні, ентомологічні, іхтіологічні, гідрологічні, загальногеологічні,
палеонтологічні та карстово-спелеологічні.
6) Пам'ятками природи оголошуються окремі унікальні природні
утворення, що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне і
пізнавальне значення, з метою збереження їх у природному стані (ст. 27 Закону
України «Про природо-заповідний фонд України»).
Пам'ятки природи поділяються на комплексні, ботанічні, зоологічні,
гідрологічні та геологічні.
На території пам'яток природи забороняється будь-яка діяльність, що
загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни первісного їх
стану.
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7) Заповідними урочищами оголошуються лісові, степові, болотні та інші
відокремлені цілісні ландшафти, що мають важливе наукове, природоохоронне і
естетичне значення, з метою збереження їх у природному стані (ст. 29 Закону
України «Про природо-заповідний фонд України»).
На території заповідних урочищ забороняється будь-яка діяльність, що
порушує природні процеси, які відбуваються у природних комплексах,
включених до їх складу, відповідно до вимог, встановлених для природних
заповідників.
Штучно створені об’єкти природно-заповідного фонду
Основна особливість штучно створених об'єктів визначається їх
походженням, порядком організації. В залежності від природних комплексів та
об'єктів, що підлягають охороні в межах штучно створених об'єктів природнозаповідного фонду, їх призначення виділяються відповідні види таких об'єктів:
1) Ботанічні сади створюються з метою збереження, вивчення,
акліматизації, розмноження в спеціально створених умовах та ефективного
господарського використання рідкісних і типових видів місцевої і світової
флори шляхом створення, поповнення та збереження ботанічних колекцій,
ведення наукової, навчальної і освітньої роботи (ст. 31 Закону України «Про
природо-заповідний фонд України»).
Ботанічні сади, крім природоохоронного, мають наукове та освітньовиховне призначення.
За загальним правилом на території ботанічних садів забороняється будьяка діяльність, що не пов'язана з виконанням покладених на них завдань та
загрожує збереженню колекцій їх флори.
2) Дендрологічні парки створюються з метою збереження і вивчення у
спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників та їх
композицій для найбільш ефективного наукового, культурного, рекреаційного
та іншого використання (ст. 33 Закону України «Про природо-заповідний фонд
України»).
Основні вимоги до їх правового режиму визначені ст. 34 Закону.
3) Зоологічні парки створюються з метою організації екологічної освітньовиховної роботи, створення експозицій рідкісних, екзотичних та місцевих видів
тварин, збереження їх генофонду, вивчення дикої фауни і розробки наукових
основ її розведення у неволі (ст. 35 Закону України «Про природо-заповідний
фонд України»).
Правовий режим зоопарків, основні природоохоронні вимоги щодо їх
організації і діяльності, зонування їх територій і особливості окремих зон
зоопарку визначені ст. 36 Закону та Положенням про зоологічний парк
загальнодержавного значення, затвердженим наказом Мінекобезпеки України
та Мінкультури України від 20.02.1998 р.
4) Парками-пам'ятками садово-паркового мистецтва оголошуються
найбільш визначні та цінні зразки паркового будівництва з метою охорони їх і
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використання в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних та
оздоровчих цілях (ст. 37 Закону України «Про природо-заповідний фонд
України»).
На території парків-пам'яток садово-паркового мистецтва забороняється
будь-яка діяльність, що не пов'язана з виконанням покладених на них завдань і
загрожує їх збереженню.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Окремі види територій та об’єктів природно-заповідного фонду
відрізняються між собою за цільовим призначенням, підпорядкуванням,
правовим режимом використання, особливостями режиму охорону праці тощо.
Так, виділяються природні території та об’єкти (природні і біосферні
заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки,
заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища) та штучно створені об’єкти
ПЗФ (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам’ятки
садово-паркового мистецтва).
ІV. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ,
КУРОРТНИХ ТА РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН
Певні особливості в правовому регулюванні мають природні території, які
наділені особливими природними характеристиками і можуть забезпечити
життєво необхідні потреби людини в оздоровленні, відпочинку, нормальному
існуванні. До таких зон належать курортні, рекреаційні, лікувально-оздоровчі.
Зокрема, стосовно курортних і лікувально-оздоровчих зон, вперше
законодавством України вони були виділені і віднесені до природних територій
та об'єктів, що підлягають особливій охороні, Законом України «Про охорону
навколишнього природного середовища». Стаття 62 цього Закону встановлює:
курортними і лікувально-оздоровчими зонами визнаються території, які мають
виражені природні лікувальні фактори: мінеральні джерела, кліматичні та інші
умови, сприятливі для лікування і оздоровлення людей.
Спеціальне правове регулювання відносин, що розглядаються, міститься у
Законі України «Про курорти». Стаття 1 цього Закону дає визначення понять
«курорт» і «лікувально-оздоровча місцевість». Курорт - освоєна природна
територія на землях оздоровчого призначення, що має природні лікувальні
ресурси, необхідні для їх експлуатації будівлі та споруди з об'єктами
інфраструктури, використовується з метою лікування, медичної реабілітації,
профілактики захворювань та для рекреації і підлягає особливій охороні.
Лікувально-оздоровча місцевість - природна територія, що має мінеральні та
термальні води, лікувальні грязі, озокерит, ропу лиманів та озер, кліматичні та
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інші природні умови, сприятливі для лікування, медичної реабілітації та
профілактики захворювань.
Стаття 4 Закону України «Про курорти» розрізняє курорти державного і
місцевого значення. До курортів державного значення належать природні
території, що мають особливо цінні та унікальні природні лікувальні ресурси
(ті, що рідко (не часто) зустрічаються на території України, мають обмежене
поширення або невеликі запаси у родовищах та є особливо сприятливими і
ефективними для використання з метою лікування, медичної реабілітації та
профілактики захворювань). До курортів місцевого значення належать природні
території, що мають загальнопоширені природні лікувальні ресурси (які
зустрічаються в різних регіонах України, мають значні запаси та придатні для
використання з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики
захворювань).
Курортною зоною є освоєна лікувально-оздоровча територія (зона), на якій
розміщені об'єкти інфраструктури, лікувально-курортні заклади, призначені для
організації лікування, реабілітації, профілактики захворювань.
Юридичними ознаками курортних, лікувально-оздоровчих зон і курортів
виступають:
— підтверджена у встановленому порядку наявність природних
лікувальних ресурсів або лікувальних оздоровчих ресурсів,
придатних для використання з метою поновлення та зміцнення
здоров'я людей;
— наявність відповідних висновків щодо можливості використання
таких територій для лікування, оздоровлення, відпочинку, в тому
числі для організації господарської діяльності;
— прийняття відповідними органами рішення про оголошення цих
територій та встановлення їх меж, розмірів, видів;
— визначення
порядку
господарювання,
проживання
і
природокористування для забезпечення охорони зазначених зон, захисту їх від забруднення і передчасного виснаження.
Порядок оголошення, визначення лікувально-оздоровчих та курортних зон
детально врегульований лише стосовно створення курортів і включає ряд етапів
(статті 7—11 Закону України «Про курорти»):
— подання клопотання про оголошення природних територій курортними,
що може здійснюватись органами виконавчої влади, місцевого самоврядування,
зацікавленими підприємствами, установами, організаціями, громадянами;
— розгляд цих клопотань, який здійснюється: щодо природних територій
державного значення - спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади з питань діяльності курортів з урахуванням пропозицій
обласних, Київської, міських рад; щодо природних територій місцевого
значення - відповідними місцевими органами виконавчої влади з питань
діяльності курортів. Таким органом на сьогодні виступає Державний
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департамент з питань діяльності курортів, що діє в складі Міністерства охорони
здоров'я України, Положення про нього затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 06.05.2001 р.;
— погодження схвалених клопотань з власниками чи користувачами
земельних ділянок;
— розроблення проектів оголошення природних територій курортними з
обов'язковим проведенням державної екологічної та санітарно-гігієнічної
експертизи;
— прийняття рішення про оголошення природних територій курортними,
які приймаються: щодо курортів державного значення - Верховною Радою
України за поданням Кабінету Міністрів України; щодо курортів місцевого
значення - обласними, Київською, міськими радами за поданням відповідними
органами виконавчої влади.
Правовий режим відповідних зон має свої особливості:
- можливість встановлення більш суворих екологічних нормативів, що
передбачено ст. 3 Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища»;
- цільове використання в залежності від їх властивостей лікувальних, оздоровчих тощо;
- обмеження господарської та іншої діяльності, що може негативно
вплинути на їх природні характеристики.
За загальним правилом згідно з ст. 62 Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища» в межах курортних і лікувальнооздоровчих зон забороняється діяльність, яка суперечить їх цільовому
призначенню або може негативно впливати на лікувальні якості і санітарний
стан території, що підлягає охороні.
За порушення режиму лікувально-оздоровчих та курортних зон традиційно
може бути застосована кримінальна, адміністративна, дисциплінарна та
цивільно-правова відповідальність.
Відповідно до статті 63 Закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища» рекреаційними зонами є ділянки суші і водного
простору, призначені для організованого масового відпочинку населення і
туризму.
Єдине спеціальне регулювання правового режиму рекреаційних зон,
порядку їх створення та діяльності в них на сьогодні в законодавстві України
відсутнє. Загальне правило, встановлене в ст. 63 Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища» передбачає, що на території
рекреаційних зон забороняються: а) господарська та інша діяльність, що
негативно впливає на навколишнє природне середовище або може перешкодити
використанню їх за цільовим призначенням; б) зміни природного ландшафту та
проведення інших дій, що суперечать використанню цих зон за прямим
призначенням.
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Конкретний правовий режим рекреаційної зони залежить
місцезнаходження та визначається нормами різних законодавчих актів.

від

її

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Отже, певні особливості в правовому регулюванні мають природні
території, які наділені особливими природними характеристиками і можуть
забезпечити життєво необхідні потреби людини в оздоровленні, відпочинку,
нормальному існуванні. До таких зон належать курортні, рекреаційні,
лікувально-оздоровчі.

V. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНШИХ СКЛАДОВИХ ЕКОМЕРЕЖІ:
ВОДНО-БОЛОТНІ УГІДДЯ, ПОЛЕЗАХИСНІ ЛІСОВІ СМУГИ,
РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНІ ЗЕМЛІ
Водно-болотні угіддя
Особливий статус у системі природних об'єктів та територій визначений
стосовно водно-болотних угідь, що мають міжнародне значення, головним
чином як місце перебування водоплавних птахів. Уперше визначення їх статусу
відбулося на міжнародному рівні в рамках Конвенції про водно-болотні угіддя,
що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування
водоплавних птахів (Рамсар, 1971 p.).
Відповідно до статті 1 Конвенції під водно-болотними угідями розуміються
райони маршів, боліт, драговин, торфовищ або водойм - природних або
штучних, постійних або тимчасових, стоячих або проточних, прісних,
солонкуватих або солоних, включаючи морські акваторії, глибина яких під час
відпливу не перевищує шість метрів.
Постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 р. затверджений
Порядок надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь
міжнародного значення.
Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.1995 р. «Про заходи
щодо охорони водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення» затверджений Перелік водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення,
головним чином як місця оселень водоплавних птахів. З метою забезпечення
контролю за станом цих угідь щодо кожного з них складається паспорт
відповідно до структури, змісту і порядку ведення паспорта водно-болотного
угіддя міжнародного значення, затверджених наказом Мінприроди України від
27.12.2002 р.
Полезахисні лісові смуги
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Правовий режим полезахисних лісових смуг регулюється лісовим
законодавством, зокрема ст. 39 Лісового кодексу України при розмежуванні
категорій лісів виділяє захисні ліси, які зокрема, виконують ґрунтозахисні
функції.
Відповідно до п. 24 Порядку поділу лісів на групи, віднесення їх до
категорії захищеності та виділення особливо захисних земельних ділянок
лісового фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
27.07.1995 р. до полезахисних лісових смуг належать штучно створені
насадження лінійного типу для захисту сільськогосподарських угідь. Вони
створюються для захисту земель від вітрової та водної ерозії та підвищення
урожайності сільськогосподарських культур на сільськогосподарських землях.
Технічні вимоги до їх створення містяться в Інструкції з проектування,
технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів,
затвердженої наказом центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері лісового господарства.
Радіоактивно забруднені землі, що не використовуються та підлягають
окремій охороні як природні регіони з окремим статусом, включені до елементів
екомережі поряд з іншими порушеними, деградованими, малопродуктивними
землями та іншими землями, що зазнали впливу негативних процесів та
стихійних явищ, які в сукупності належать до категорії відновлюваних територій екомережі.
Спеціальне правове регулювання радіоактивно забруднених земель та
територій здійснюється на підставі Закону України «Про правовий режим
території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи». В залежності від різних факторів територія, що зазнала
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, поділяється
на зони: 1) зона відчуження; 2) зона безумовного (обов'язкового) відселення; 3)
зона гарантованого добровільного відселення; 4) зона посиленого
радіоекологічного контролю.
Поняття радіоактивно забруднених земель визначено ст. 4 Закону України
«Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи». Це землі, які потребують проведення
заходів радіаційного захисту та інших спеціальних втручань, спрямованих на
обмеження
додаткового
опромінення,
зумовленого
Чорнобильською
катастрофою, та забезпечення нормальної господарської діяльності. До цих
земель належать території третьої та четвертої зон. Стаття 3 цього Закону дає
визначення поняття радіаційно небезпечних земель: це землі, на яких
неможливе подальше проживання населення, одержання сільськогосподарської
та іншої продукції, продуктів харчування, що відповідають республіканським та
міжнародним допустимим рівням вмісту радіоактивних речовин, або які
недоцільно використовувати за екологічними умовами. До цих земель належать
території першої та другої зони.
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ВИСНОВКИ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ:
Отже, до інших складових екомережі, які мають особливий правовий статус
можна віднести: водно-болотні угіддя, полезахисні лісові смуги та радіоактивно
забруднені землі.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду
забезпечується шляхом: встановлення заповідного режиму; організації
систематичних спостережень за станом заповідних природних комплексів та
об'єктів; проведення комплексних досліджень з метою розроблення наукових
основ їх збереження та ефективного використання; додержання вимог щодо
охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду під час здійснення
господарської, управлінської та іншої діяльності, розроблення проектної і
проектно-планувальної документації, землевпорядкування, лісовпорядкування,
проведення екологічних експертиз; запровадження економічних важелів
стимулювання їх охорони; здійснення державного та громадського контролю за
додержанням режиму їх охорони та використання; встановлення підвищеної
відповідальності за порушення режиму їх охорони та використання, а також за
знищення та пошкодження заповідних природних комплексів та об'єктів;
проведення широкого міжнародного співробітництва у цій сфері; проведення
інших заходів з метою збереження територій та об'єктів природно-заповідного
фонду (ст. 8 Закону України «Про природно-заповідний фонд України»).
Створення та оголошення об'єктів та територій природно-заповідного
фонду пов'язано з відповідними юридичними фактами та охоплює ряд етапів
(розділ VII Закону України «Про природно-заповідний фонд України»): подання
клопотання про необхідність створення відповідних об’єктів та територій;
попередній розгляд клопотань; погодження клопотань з зацікавленими особами
та прийняття рішення про створення об’єктів і територій ПЗФ. Можливим
етапом і фактом після погодження питання про необхідність створення об'єктів
природно-заповідного фонду є прийняття рішення про резервування територій,
які планується створити як природно-заповідні.
Окремі види територій та об’єктів природно-заповідного фонду
відрізняються між собою за цільовим призначенням, підпорядкуванням,
правовим режимом використання, особливостями режиму охорону праці тощо.
Так, виділяються природні території та об’єкти (природні і біосферні
заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки,
заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища) та штучно створені об’єкти
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ПЗФ (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам’ятки
садово-паркового мистецтва).
Певні особливості в правовому регулюванні мають природні території, які
наділені особливими природними характеристиками і можуть забезпечити
життєво необхідні потреби людини в оздоровленні, відпочинку, нормальному
існуванні. До таких зон належать курортні, рекреаційні, лікувально-оздоровчі.
До інших складових екомережі, які мають особливий правовий статус
можна віднести: водно-болотні угіддя, полезахисні лісові смуги та радіоактивно
забруднені землі.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
При підготовці цієї теми здобувачу слід:
46) опрацювати конспект лекції;
47) ознайомитися із навчальною літературою з цієї теми;
48) ознайомитися із нормативно-правовими актами, які стосуються питань
державно-правового регулювання використання земель природо-заповідного
фонду України;
49) опрацювати монографічну літературу, статті в періодичних виданнях з
цієї теми;
50) вести конспект підготовки до семінарського заняття.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:
1.
Поняття правового режиму природно-заповiдного фонду.
2.
Склад класифікація територій та проєктiв природно-заповiдного
фонду. Законодавство про природно-заповiдний фонд.
3.
Проблеми становлення та розвитку природно-заповiдного права.
Проект природно заповідних відносин.
4.
Форми права власності на території та проекти природнозаповiдного фонду.
5.
Правовий
режим:
заповідника,
біосферного
заповідника,
національного природного парку, ландшафтних парків, заказників.
6.
Особливості управління в галузі охорони і використання природно
заповідного фонду.
7.
Контроль за додержанням правового режиму територій та проектів
природно заповідного фонду.
8.
Права громадян з питань охорони та використання природно
заповідного фонду.
9.
Правопорушення в галузі охорони i використання природно
заповідного фонду.
10. Майнова , адміністративна та кримінальна відповідальність.

