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АНОТАЦІЯ 

Євстігнєєв А.С. Проблеми правового забезпечення екологічної 

безпеки у сфері спеціального природокористування в Україні. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право» – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України, Інститут держави і права 

ім. В. М. Корецького Національної академії наук України, 2019. 

В дисертації здійснено дослідження правового забезпечення екологіч-

ної безпеки у сфері спеціального природокористування в Україні. Розглянуто 

еволюцію наукових досліджень проблем правового забезпечення екологічної 

безпеки при здійсненні спеціального природокористування. Встановлено, що 

перші спеціальні дослідження проблем правового регулювання безпечності 

природокористування для населення були проведені на теренах сучасної 

України представником Київського державного університету імені Т.Г. 

Шевченка В.Л. Мунтяном у 60-ті – 80-ті роки ХХ століття в межах 

досліджень, присвячених правовій охороні природи. З’ясовано, що дослід-

ження вченого у зазначений період є прикладом еволюціонування наукової 

концепції «раціонального природокористування» та «правової охорони 

природи» в частині посилення уваги до правового забезпечення безпечного 

для людини середовища її існування, яке набуло негативних якісних 

властивостей внаслідок нераціонального споживацького використання 

природних ресурсів у формі спеціального природокористування.  

Проаналізовано літературні та нормативно-правові джерела, визначено 

юридичні ознаки та сформульовано поняття екологічної безпеки спеціального 

природокористування, досліджено склад правовідносин у відповідній сфері, 

визначено особливості юридичного ризику як передумови та юридичного 



   

 

факту, з яким пов’язується виникнення, зміни і припинення таких 

правовідносин, визначено склад правовідносин екологічної безпеки під час 

набуття і реалізації права спеціального природокористування, який включає: 

1). суб’єктів, якими слід визнати: а) відповідного заявника та 

природокористувача (фізичну або юридичну особу), б) осіб, які уповноважені 

застосовувати визначені засоби забезпечення екологічної безпеки в межах 

таких відносин на стадії видачі дозвільних документів та при здійсненні 

природокористування на їх підставі; в) фізичних осіб, право яких на 

екологічну безпеку може бути порушено при здійсненні такого 

природокористування; 2). об’єкти: а) довкілля в частині властивостей, що 

можуть бути небезпечними для життя і здоров’я людини, б) екологічна 

безпека як об’єктивна категорія (стан довкілля), в) життя і здоров’я людини; 

3). зміст (права і обов’язки суб’єктів); 4). підстави виникнення, зміни і 

припинення (екологічний ризик та інші юридичні факти та юридичні склади). 

Досліджено та виділено різновиди екологічного ризику у 

досліджуваній сфері, а також встановлено його значення як юридичного 

факту (елементу юридичного складу), з яким пов’язується виникнення, зміна 

або припинення зазначених відносин та умови їх виникнення. 

Обґрунтовано, що екологічні ризики як ймовірність порушення 

екологічної безпеки у сфері, що досліджується, завжди мають місце через 

стан забруднення природних ресурсів, які використовуються, або через 

особливості діяльності із такого використання (технології, обладнання тощо). 

Досліджено та визначено правову природу видачі дозвільних 

документів у сфері спеціального природокористування та її вплив на сферу 

правового забезпечення екологічної безпеки. Встановлено, що дозвільну 

процедуру у сфері спеціального природокористування доцільно визнавати 

одним із основних засобів забезпечення екологічної безпеки в цій сфері, адже 

така процедура може відігравати роль найбільш ефективного превентивного 



 

 

засобу забезпечення екологічної безпеки, «фільтру», що «відсікає» види 

діяльності, які плануються до здійснення та порушуватимуть екологічну 

безпеку в майбутньому. Обґрунтовано, що на підзаконному рівні слід 

розробити та затвердити на рівні постанови Кабінету Міністрів України 

відповідні кількісно-якісні показники (нормативи) екологічної безпечності 

щодо кожного виду надро-, земле- та водокористування. При цьому такі 

нормативи мають бути науково обґрунтованими, враховувати особливості 

екологічних ризиків конкретного виду надрокористування, а також бути 

реальними для застосування з огляду на сучасний стан розвитку технологій 

надрокористування. 

Проаналізовано особливості правових засобів забезпечення екологічної 

безпеки під час здійснення спеціального надро-, земле- та водокористування, 

виявлено їх проблеми та визначено основні напрями їх усунення. 

Встановлено, що чинне екологічне законодавство (земельне, водне, 

лісове, надрове, атмосфероохоронне, у сфері поводження з побутовими 

відходами, об’єктами підвищеної небезпеки) не містить системних положень, 

які б передбачали проведення попередньої перевірки екологічної безпечності 

відповідного виду діяльності до одержання дозвільного документу на її 

здійснення. Натомість найбільш детально питання забезпечення екологічної 

безпеки регламентовані законодавством у сфері поводження із 

радіоактивними відходами; окремі приписи екологічного законодавства 

(земельного, водного, лісового, надрового, атмосфероохоронного, у сфері 

поводження з побутовими відходами, об’єктами підвищеної небезпеки) 

можуть сприяти забезпеченню екологічної безпеки у відповідній сфері. 

 Доведено, що процедура оцінки впливу на довкілля, визначена Законом 

України «Про оцінку впливу на довкілля» у чинній редакції, має суттєві 

недоліки, які не дозволяють визнати її ефективним засобом забезпечення 

екологічної безпеки у сфері, що досліджується.  



   

 

Встановлено, що основне спрямування правового регулювання 

відносин спеціального природокористування має бути сфокусовано передусім 

на попередження можливих порушень екологічної безпеки, що відповідає 

усталеним підходам в ЄС, а отже, є актуальним для України в контексті 

євроінтеграційних прагнень. 

Доведено, що сучасними критеріями екологічної безпечності діяльності 

із спеціального природокористування мають бути визнані сучасні, науково-

обґрунтовані кількісно-якісні показники (нормативи) та, з часом, найкращі 

доступні технології, розроблені для таких видів діяльності. 

Встановлено, що спільними для всіх досліджених в цій дисертації 

дозвільних процедур у сфері спеціального природокористування ознаками, 

наявність яких значно зменшує ефективність правового забезпечення 

екологічної безпеки, є: а) подання та перевірка лише документів, які містять 

певну інформацію про плановану діяльність, і не передбачається перевірка 

екологічної ситуації «на місцевості»; б) чинні нормативно-правові акти 

відповідного змісту не містять безумовної заборони на видачу дозвільного 

документа в разі встановлення під час такої видачі неможливості 

забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального 

природокористування на підставі такого документа. 

Обґрунтовано, що запровадження принципу «Найкращих доступних 

технологій без надмірних витрат» (ВАТ) у сфері спеціального 

природокористування в Україні може забезпечити виконання основної 

функції права екологічної безпеки в сучасних умовах - попередження 

можливих порушень екологічної безпеки при спеціальному використанні 

земель, вод, надр, лісів тощо. 

Аргументовано необхідність розроблення й прийняття порядку 

обмеження, зупинення або припинення діяльності зі спеціального 

природокористування, що здійснюється з порушенням екологічної безпеки, 



 

 

який поширити на всі випадки використання природних ресурсів на підставі 

дозвільних документів. 

Досліджено положення законодавства ЄС та окремих іноземних держав 

з питань забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування, сформульовано авторські пропозиції щодо змін і 

доповнень до чинного законодавства України з вказаних питань.  

Ключові слова: екологічна безпека; спеціальне природокористування; 

дозвільні документи на право спеціального природокористування; екологічна 

безпека спеціального природокористування; правове забезпечення 

екологічної безпеки; правові засоби забезпечення екологічної безпеки. 

 

SUMMURY 

Yevstihnieiev Andrii. Problems of legal provision of ecological safety in the 

field of special natural resourсes usage in Ukraine. - Qualifying scientific work on 

the rights of manuscripts. 

The thesis for the degree of Doctor of Law by specialty 12.00.06 – Land 

Law; Agrarian Law; Environmental Law; Natural resources Law. – Таras 

Shevchenko National Unversity of Kyiv, 2018. 

The thesis is devoted to the research of legal provision of environmental 

safety in the field of special nature resources use in Ukraine. The evolution of 

scientific researches of problems of legal support of ecological safety in the 

implementation of special nature resources use, legislation on these issues is 

considered.  

          It was established that the first special problems of the legal regulation of the 

natural resources use impact on the population were held in Ukraine by a 

representative of the Taras Shevchenko Kyiv State University Volodymyr Muntyan 

in the 60-th - 80-th years of the XX century in the intersection, associated with 

legal protection of environment. It was found out that the research of the scientist 



   

 

during the mentioned period is an example of evolution of the scientific concept of 

«rational use of natural resources» and «legal protection of environment» in the 

part of increasing attention to the legal provision of a safe environment for human 

existence, which has acquired negative qualitative properties due to inappropriate 

consumption of natural resources during its special use. 

The author analyzes the literature and law sources, identifies legal features 

and formulates the concept of environmental safety of special use of natural 

resources, studies the structure of legal relations in the relevant field, identifies the 

features of legal risk as a prerequisite and legal fact, which is associated with the 

emergence, change and termination of such legal relationships. the composition of 

the legal relationship of environmental safety during the acquisition and 

implementation of the right of special use of nature, which includes:  

1). entities that should be recognized: a) the relevant applicant and environmental 

user (individual or legal entity); b) persons authorized to use certain means of 

ensuring environmental safety within such relationships at the stage of issuing 

permits and in the exercise of environmental management on their basis; c) 

individuals, the right of which of the rights to environmental safety may be 

violated in the exercise of such nature use; 2). objects: (a) the environment in terms 

of properties that may be dangerous to human life and health, b) environmental 

safety as an objective category (environment), c) human life and health);  

3). content (rights and obligations of subjects); 4). the grounds for the emergence, 

change and termination (environmental risk and other legal facts and its groups). 

The types of ecological risk in the investigated sphere have been 

investigated and identified, as well as its value as a condition of occurrence and 

legal fact (element of legal structure), which is associated with the emergence, 

change or termination of these relations. 

It is substantiated that ecological risks as a probability of a violation of 

ecological safety in the investigated sphere always take place due to the state of 



 

 

contamination of the natural resources that are used, or because of the peculiarities 

of activities related to such use (technology, equipment, etc.). 

The legal nature of issuance of permits in the field of special natural 

resources use and its influence on the field of legal provision of environmental 

safety has been explored and defined. It has been established that the licensing 

procedure in the field of special nature management is appropriate to recognize one 

of the main means of ensuring environmental safety in this area, since such a 

procedure can play the role of the most effective preventive means of ensuring 

environmental safety, a «filter» that «detaches» the activities that are planned 

before implementation and violations of environmental safety in the future. 

It is substantiated that appropriate quantitative and qualitative indicators 

(norms) of environmental safety regarding each type of subsoil, land and water use 

should be developed and approved at the level of the Cabinet of Ministers 

resolution. At the same time, such standards should be scientifically substantiated, 

taking into account the peculiarities of ecological risks of a specific type of subsoil 

use, as well as being realistic for implement in view of the current state of 

development of subsoil technologies. 

The peculiarities of legal means of ensuring environmental safety during the 

implementation of special subsoil, land and water use have been analyzed, their 

problems have been identified and the main directions of their elimination have 

been identified. It is established that current ecological legislation (land, water, 

forest, subsoil, atmosphere protection, in the field of domestic waste management, 

objects of high danger) does not contain system provisions that would allow for a 

preliminary review of the environmental safety of the relevant activity before 

obtaining a permit document for its implementation. 

It has been proved that the procedure of environmental impact assessment, 

defined by the Law of Ukraine «On Environmental Impact Assessment» in the 

current edition, has significant disadvantages that do not allow it to be recognized 



   

 

as an effective means of ensuring environmental safety in the investigated area. It 

was established that the main direction of the legal regulation of the relations of 

special nature resources use should be focused primarily on the prevention of 

possible violations of environmental safety, which corresponds to the established 

approaches in the EU, and therefore, is relevant for Ukraine in the context of 

European integration aspirations. 

It is proved that modern, scientifically substantiated quantitative and 

qualitative indicators (norms) and, eventually, the best available technologies 

developed for such activities, should be recognized as current criteria of 

environmental safety of special environmental resources use. 

It is established that common features for all researched procedures in the 

area of special environmental use that are investigated in this dissertation, the 

presence of which significantly reduces the effectiveness of legal provision of 

environmental safety, are: a) submission and verification of only documents 

containing certain information about the planned activity, and does not envisage 

verification of the ecological situation «on the territory»; b) the current normative 

legal acts of the relevant content do not contain an unconditional prohibition on the 

issue of a permit document in the event of the establishment during such issuance 

of the impossibility of ensuring environmental safety in the implementation of 

special use of nature on the basis of such a document. 

It is substantiated that introduction of the principle of «Best available 

technologies without excessive costs» in the field of special nature resources use in 

Ukraine can ensure implementation of the main, from the standpoint of the author, 

functions of the Environmental safety law in modern conditions - prevention of 

possible violations of environmental safety in the special use of land and water , 

subsoil, forest, etc. 

The necessity of developing and adopting a procedure for limiting, stopping 

or discontinuing the activities of special environmental use, carried out in violation 



 

 

of environmental safety, which extends to all cases of the use of natural resources 

on the basis of permits shall be argued. 

The provisions of the legislation of the EU and certain foreign states on the 

issues of environmental safety of special use of natural resources are explored, 

author's suggestions on amendments and additions to the current legislation of 

Ukraine on the above issues are formulated. 

Key words: ecological safety; special use of nature; additional documents 

for the right of special natural resources use; ecological safety of special natural 

resources use; legal provision of ecological safety; legal means of ensuring 

environmental safety. 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ: 

 

Монографія: 

1. Євстігнєєв А.С. Екологічна безпека спеціального 

природокористування в Україні у контексті сталого розвитку: теоретико-

правові аспекти: монографія. К.: МПБП «Гордон», 2018. 494 с. 

 

Підрозділи у навчальних посібниках: 

2. Євстігнєєв А.С., Краснова М.В. Правові проблеми дозвільної 

системи як засобу забезпечення екологічної безпеки. Проблеми права 

екологічної безпеки: навчальний посібник / за заг.ред. М.В Краснової та Р.С. 

Кіріна; відп. Ред. В.І. Андрейцев. М-во освіти і науки України; Київський 

національний ун-т, Нац. гірн. ун-т. Дніпро: НГУ, 2016. Тема 2.2. С. 114-134; 

3. Євстігнєєв А.С. Поняття контролю у сфері забезпечення екологічної 

безпеки та особливості його правового регулювання. Правові форми 

екологічного контролю: навчальний посібник / за ред. Краснової М.В. Київ: 

Алерта, 2016. Параграф 1 розділу 9. С. 555-558. 



   

 

Статті у наукових фахових наукових виданнях України: 

4. Євстігнєєв А.С. Правове регулювання забезпечення питною водою 

населення України. Форум права. 2010. № 3. С. 106-111. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-3/10eaсvnu.pdf.  

5. Євстігнєєв Андрій. Пріоритетність вимог екологічної безпеки як 

принцип земельного законодавства України. Юридична Україна. 2011. № 2. С. 

62-67. 

6. Євстігнєєв Андрій. Право на екологічну інформацію як гарантія 

забезпечення права на екологічну безпеку при здійсненні 

природокористування. Юридична Україна. 2011. № 6. С. 93-98. 

7. Євстігнєєв Андрій Основні засади (Стратегія) державної екологічної 

політики України на період до 2020 року як джерело права екологічної 

безпеки. Юридична Україна. 2011. № 9. С. 69-73. 

8. Євстігнєєв Андрій. Правове регулювання екологічної безпечності 

природокористування в Україні у Програмі поводження з твердими 

побутовими відходами. Юридична Україна. 2011. № 12. С. 78-82. 

9. Євстігнєєв А. Проблеми правового забезпечення балансу екологічної 

та економічної складових сталого розвитку при наданні спеціальних дозволів 

на користування надрами в Україні. Юридична Україна. 2012. № 2. С. 73-77. 

10. Євстігнєєв А.С. Сутність правового забезпечення балансу екологічної 

та економічної складових сталого розвитку у сфері спеціального 

природокористування в Україні. Часопис Київського університету права. 

2012. № 3. С 292-296. 

11. Євстігнєєв А.С. Вчення про пріоритетність забезпечення екологічної 

безпеки при здійсненні спеціального природокористування у доктрині 

екологічного права. Часопис Київського університету права. 2012.  

№ 4. С. 283-289. 

12. Євстігнєєв А. Правове регулювання реалізації сталого розвитку в 



 

 

Україні як гарантії забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального 

природокористування. Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки. 2012. № 92/2012. С. 45-49. 

13. Євстігнєєв А. Наукові підходи до визначення предметів 

природоресурсного та антропоохоронного права в контексті інтеграції їх 

норм. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Серія: Юридичні науки. 2013. № 2 (96). С. 57-60. 

14. Євстігнєєв А. Особливості правового забезпечення екологічної 

безпеки при здійсненні спеціального використання надр в Україні. Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2014. № 1 

(99). С. 53-56. 

15. Євстігнєєв А.С. Правові проблеми реалізації принципу ВАТ при 

видачі дозвільних документів на право спеціального природокористування в 

Україні. Часопис Київського університету права. 2014. № 1. С. 260-263. 

16. Євстігнєєв А.С. Правові проблеми здійснення державного нагляду 

(контролю) за забезпеченням екологічної безпечності надрокористування в 

Україні. Часопис Київського університету права. 2014. № 2. С. 253-256.  

17. Євстігнєєв А.С. Проблеми нормативного регулювання окремих видів 

юридичної відповідальності як гарантії забезпечення екологічної безпечності 

землекористування в Україні. Часопис Київського університету права. 2015. 

№ 2. С. 267-271. 
 

Статті у наукових фахових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз: 

18. Євстігнєєв А.С. Правове забезпечення екологічної безпечності при 

здійсненні спеціального лісокористування в Україні. Часопис Київського 

університету права. 2015. № 3. С. 269-273. 

19. Євстігнєєв А.С. Правове забезпечення екологічної безпеки при 

здійсненні спеціального природокористування в контексті окремих положень 



   

 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Часопис Київського університету 

права. 2016. № 2. С. 272-276. 

20. Євстігнєєв А.С. Пропозиції щодо правового регулювання 

попередньої оцінки екологічної безпечності спеціального 

природокористування. Часопис Київського університету права. 2016. № 3. С. 

292-298. 

21. Євстігнєєв А.С. Правове забезпечення екологічної безпеки 

спеціального природокористування в контексті Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля».  Часопис Київського університету права. 2017. № 2. С. 

201-204. 

22. Євстігнєєв А.С. Пропозиції щодо правового регулювання 

забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування. 

Часопис Київського університету права. 2017. № 3. С. 207. 

 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав: 

23. Евстигнеев А.С. Проблемы правового обеспечения экологической 

безопасности на стадии выдачи разрешений на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух в Украине. Закон и жизнь. Международный 

научно-практический правовой журнал. 2013. № 9. С. 152-155. 

24. Евстигнеев А.С. Проблемы правового обеспечения экологической 

безопасности при принятии решений о передаче земельных участков для 

специального использования в Украине. Право. by. Научно-практический 

журнал. 2014. № 1. С. 136-141. 

25. Евстигнеев Андрей. Проблемы правового обеспечения экологической 

безопасности на стадии выдачи разрешений на осуществление операций с 

отдельными видами отходов в Украине. Legea si Viata. 2014. № 1. С. 102-107. 



 

 

26. Евстигнеев А.С. Проблемы правового обеспечения экологической 

безопасности на стадии выдачи разрешений на специальное 

недропользование в Украине. Право.by. 2014. № 3. С. 102-108. 

 

Праці апробаційного характеру: 

27. Євстігнєєв А.С. Правове регулювання забезпечення питною водою 

населення України. Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, 

земельних, екологічних відносин і природокористування в Україні та країнах 

СНД: Міжнародна науково-практична конференція, 10-11 вересня 2010 р., м. 

Луцьк / за ред. А.М. Статівки та ін. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010. С. 286-290. 

28. Євстігнєєв А.С. Сутність пріоритетності вимог екологічної безпеки 

як принцип земельного законодавства України. Правові реформи в Україні: 

матеріали ІІ міжвузівської науково-теоретичної конференції. 21 жовтня 2010 

р., м. Київ. Київ: Національний університет внутрішніх справ, 2010. С. 185-

186. 

29. Євстігнєєв А.С. Нормативне регулювання права на екологічну 

інформацію як гарантії забезпечення права на екологічну безпеку при 

здійсненні природокористування: позитивні і негативні риси. Від 

громадянського суспільства - до правової держави: VІ Міжнародна наукова 

конференція студентів та молодих вчених: збірник тез доповідей. 4-5 березня 

2011 р., м. Харків. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. С. 118-120.  

30. Євстігнєєв А.С. Стан та напрями удосконалення правового 

регулювання дотримання екологічної безпеки при здійсненні використання 

нафтогазоносних надр в Україні. Правові проблеми діяльності суб’єктів 

господарювання в сучасних умовах: матеріали міжвузівського круглого столу, 

27 квітня 2011 р., м. Київ. К.: Національна академія внутрішніх справ, 2011. 

С. 135-138. 



   

 

31. Євстігнєєв А.С. Юридичні ознаки спеціального 

природокористування в Україні. Правові реформи в Україні: реалії 

сьогодення: ч. 1: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-теоретичної 

конференції, 11 жовтня 2012 р. м. Київ. К.: Національний університет 

внутрішніх справ, 2012. С. 131-133. 

32. Євстігнєєв А.С. Щодо підстав розмежування природоохоронних 

правовідносин та правовідносин забезпечення екологічної безпеки. Розвиток 

наук земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права 

[Електронний ресурс]: Збірник наукових праць Круглого столу, 19 жовтня 

2012 р., м. Київ. С. 26-30. URL:  http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/ 

123456789/1193/1/Rozvutok_nauk_2012.pdf. 

33. Євстігнєєв А. Характеристика предметів природоресурсного та 

антропоохоронного права в контексті інтеграції їх норм. Актуальні проблеми 

становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні: матеріали 

науково-практичного Круглого столу, 28 березня 2014 р., м. Київ / ред. кол. 

М.В. Краснова та ін.; Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. Чернівці: Кондратьєв А.В., 2014. С. 24-27. 

34. Євстігнєєв А.С. Проблеми нормативного регулювання кримінальної 

відповідальності як гарантії забезпечення екологічної безпечності 

землекористування в Україні. Актуальні питання взаємодії інститутів 

громадянського суспільства та органів публічного адміністрування у 

напрямку розвитку правової системи України: Міжнародна науково-

практична конференція, м. Київ, 11-12 вересня 2015 р. К.: Центр правових 

наукових досліджень, 2015. С. 61-63. 

35. Євстігнєєв А.С. Інтеграція норм природоресурсового та 

антропоохоронного права як передумова виникнення права сталого 

природокористування. Екологічне право України: система та межі 

правового регулювання: матеріали Всеукраїнського науково-практичного 

http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/


 

 

круглого столу, 25 вересня 2015 р., м. Дніпропетровськ / ред.кол.: В.І. 

Андрейцев та ін.; Дніпропетровськ: НГУ, 2015. С. 130-136. 

36. Євстігнєєв А.С. Право сталого природокористування – об’єктивна 

вимога сьогодення. Природоресурсне право в системі права України: історія, 

сьогодення, перспективи: збірник матеріалів круглого столу, 30-31 жовтня 

2015 р., м. Київ / за заг.ред. М.В, Шульги. Харків: Видавництво ТОВ 

«Оберіг», 2015. С. 62-64.  

37. Євстігнєєв А.С. Забезпечення екологічної безпеки на стадії видачі 

дозвільних документів на спеціальне природокористування: актуальна вимога 

сьогодення в контексті євроінтеграційних прагнень України. Міжнародна 

наукова конференція «Юридична наука та практика у сучасних європейських 

інтеграційних процесах», 27-28 листопада 2015, м. Братислава, Словацька 

республіка. С. 227-229. 

38. Євстігнєєв А.С. Пропозиції щодо правового регулювання 

попередньої оцінки екологічної безпечності діяльності із спеціального 

природокористування. Конституційні засади аграрного, земельного та 

екологічного права: 20 років розвитку: матеріали «круглого столу», 27 травня 

2016 р., м. Київ / за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко; Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. Чернівці: Кондратьєв А.В., 

2016. С. 290-294. 

39. Євстігнєєв А.С. Правові процедури забезпечення екологічної безпеки 

у директиві ЄС № 2011/92/ЄС. Міжнародна науково-практична конференція 

«Пріоритети і стратегія розвитку юридичної науки», 28-29 жовтня 2016, м. 

Сладковічово, Словацька республіка, Вища школа «Данубіус». С. 199-202. 

40. Євстігнєєв А.С. Критичний аналіз проекту Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля». Теоретичні та практичні аспекти реалізації 

екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку 



   

 

України: матеріали «круглого столу», 2 грудня 2016 р., м. Харків / за заг.ред. 

А.П. Гетьмана. Харків: Право, 2016. С. 97-100. 

41. Євстігнєєв А.С. Пропозиції щодо доопрацювання проекту Закону 

України «Про оцінку впливів на довкілля». Міжнародна науково-практична 

конференція «Інновації юридичної науки в процесі європейської інтеграції», 

10-11 березня 2017 р., м. Сладковічово, Словацька республіка, Вища школа 

«Данубіус». С. 179-182. 

42. Євстігнєєв А.С. Окремі проблеми адаптації екологічного 

законодавства України до законодавства ЄС. Від правової охорони природи 

Української РСР до екологічного права України: збірник тез Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р., м. Київ / Укладачі: В.В. 

Носік та ін.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

Чернівці: Кондратьєв А.В., 2017. С. 249-252. 

43. Євстігнєєв А.С. Етапи процедури оцінки впливу на довкілля за 

законодавством України. Реалізація норм екологічного, земельного та 

аграрного права в умовах реформування правової системи України: збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 

відзначення 25-річчя навчально-наукового Юридичного інституту 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 8-10 

вересня 2017 р., м. Івано-Франківськ / відп.ред. Н.Р. Кобецька, Н.О. Багай, 

Г.В. Мороз. Івано-Франківськ: Прикарпат.нац.ун-т ім. Василя Стефаника, 

2017. С. 53-55. 

44. Євстігнєєв А.С. Правове забезпечення екологічної безпеки 

землекористування як необхідна умова здійснення органічного землеробства. 

Правові засади ведення органічного землеробства: збірник матеріалів 

міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 вересня 2017 р., м. 

Харків / за ред. М.В. Шульги. Харків: Доміно, 2017. С. 59-63. 



 

 

45. Євстігнєєв А.С. Окремі питання правового забезпечення екологічної 

безпеки спеціального природокористування в контексті Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля». Актуальні проблеми юридичної науки: збірник 

тез Міжнародної наукової конференції «Шістнадцяті осінні юридичні 

читання», 20-21 жовтня 2017 р., м. Хмельницький. Частина друга. 

Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2017. С. 18-

19. 

46. Євстігнєєв А.С. Окремі пропозиції щодо правового забезпечення 

екологічної безпеки спеціального природокористування. Національна безпека 

України: актуальні проблеми правового забезпечення: матеріали Всеукраїнсь-

кого науково-практичного круглого столу, 27 жовтня 2017 р., м. Дніпро / 

відп.ред. В.І. Андрейцев, Р.С. Кірін. Дніпро: Літограф, 2017. С. 81-85. 

47. Євстігнєєв А.С. Окремі проблеми адаптації законодавства України у 

сфері забезпечення екологічної безпеки до законодавства ЄС. Сучасний стан 

та перспективи розвитку екологічного, земельного й аграрного права в 

умовах євроінтеграції: матеріали «круглого столу», 8 грудня 2017 р., м. 

Харків / за заг.ред. А.П. Гетьмана. Харків: Право, 2017. С. 137-139. 

48. Євстігнєєв А.С. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»: 

перші підзаконні обмеження застосування. Розвиток аграрного, земельного 

та екологічного права на зламі тисячоліть: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції, 18-19 травня 2018 р., м. Київ / за заг.ред. д.ю.н., 

проф. В.М. Єрмоленка. К.: 2018. С. 327-330. 

49. Євстігнєєв Андрій Сергійович. До питання про превентивну функцію 

права екологічної безпеки. Збірник матеріалів Міжнародної науково-

практичної конференції «Третє зібрання фахівців споріднених кафедр щодо 

обговорення стратегії еволюції аграрних, земельних, екологічних та 

природоресурсних правовідносин у контексті інноваційного розвитку 

України»: матер.конф. 7-10 червня 2018 р., м. Одеса / відп.ред.: д.ю.н., доц. 



   

 

Харитонова Т.Є., к.ю.н., доц. Х.А. Григор’єва. Одеса: Видавничий дім 

«Гельветика», 2018. С. 125-127. 

50. Євстігнєєв А.С. Основні недоліки Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля». Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на 

довкілля: Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу, 18 червня 2018 

р., м. Київ / Укладачі: В.В. Носік та ін.; Національна академія правових наук 

України. Київський регіональний науковий центр. Київ, 2018. С. 58-61. 

 

 Публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації: 

51. Євстігнєєв А.С. Правове регулювання ведення державного лісового 

кадастру та обліку лісів як засіб забезпечення екологічної безпеки. Форум 

права. 2010. № 4. С. 354-359. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-

4/10eaczeb.pdf.  

52. Євстігнєєв А.С. Правове регулювання пріоритету питного 

водопостачання в Україні.  Форум права. 2011. № 1. С. 335-340. Електронний 

ресурс. URL: http://www/nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11eacvvu.pdf. 

53. Євстігнєєв А.С. Правове регулювання дотримання екологічної 

безпеки при здійсненні спеціального використання нафтогазоносних надр в 

Україні. Форум права. 2011. № 2. С. 275-281. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-

journals/FP/2011-2/11eacnvu.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11eacnvu.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11eacnvu.pdf


2 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП.........................................................................................................4 

РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ 

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ………………………….………20 

1.1. Еволюція наукових досліджень правових проблем забезпечення 

екологічної безпеки при здійсненні спеціального природокористування в 

Україні та методологічні засади їх проведення…………….…………………20 

1.2. Законодавче забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування…………………………….……………………………..43 

Висновки до Розділу 1……………………………………………………64 

РОЗДІЛ 2. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ………………………...68  

2.1. Правова природа забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування…………………………………………………………..68 

2.2. Суб’єкти, об’єкти та зміст правовідносин забезпечення екологічної 

безпеки спеціального природокористування…………………………………102  

2.3. Екологічний ризик в системі правовідносин забезпечення 

екологічної безпеки спеціального природокористування……………………108 

Висновки до Розділу 2………………………………………………….117 

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ В СФЕРІ 

ЕКОЛОГІЇ ЯК ЗАСОБУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ…………………………………….…………121 

3.1. Правова природа видачі дозвільних документів у сфері 

спеціального природокористування………………………………….………..121  



3 

 

3.2. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки при видачі 

дозвільних документів на здійснення спеціального 

природокористування.......................................................................................139 

Висновки до Розділу 3……………..………………………...………….197 

РОЗДІЛ 4. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОКРЕМИХ ВИДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ…………………………………………….…200 

4.1. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки 

спеціального надрокористування………………………………………..…….202 

4.2. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки 

спеціального землекористування……………………………………………...231 

4.3. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки 

спеціального водокористування…………………………………………...…..261 

4.4. Напрями удосконалення національного законодавства з питань 

забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування.…..278 

Висновки до Розділу 4………………………………….…………...…..330 

ВИСНОВКИ.............................................................................................341 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………….…346 

ДОДАТКИ………………………………………….…….........…….…..403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВСТУП 

Обґрунтованість теми дослідження. Забезпечення екологічно 

збалансованого природокористування визначено у розділі 2 Основних засад 

(стратегії) державної екологічної політики на період до 2020 р., затверджених 

Законом України від 21 грудня 2010 р., одним із основних складових мети 

національної екологічної політики України. Збалансоване 

природокористування повинно ґрунтуватись на засадах сталого розвитку, 

тобто такого функціонування господарського комплексу країни, за якого 

одночасно задовольняються зростаючі матеріальні і духовні потреби 

населення, забезпечується раціональне та екологічно безпечне 

господарювання і високоефективне та раціональне використання природних 

ресурсів, створюються сприятливі умови для здоров’я людини. 

Природокористування може бути екологічно збалансованим та сталим за 

умови його екологічної безпечності, тобто відсутності порушень при його 

здійсненні екологічної безпеки як стану довкілля та суб’єктивного права 

фізичної особи.  

Важливість гарантування сталого розвитку як необхідної умови 

забезпечення екологічної безпеки визначається також Стратегією сталого 

розвитку «Україна-2020» та Стратегією національної безпеки, затверджених у 

2015 р. Президентом України.  

Формою реалізації сталого розвитку у сфері природокористування є 

забезпечення екологічної безпеки такої сфери. В свою чергу, зазначене 

забезпечення виступає способом гарантування інтересів суспільства і народу 

як власника природних ресурсів відповідно до положень ст. 13 Конституції 

України, а також дозволяє збалансувати економічну та екологічну складові 

такого розвитку.  

Спеціальне природокористування реалізується шляхом здійснення 

відповідного суб’єктивного права, є основою багатьох важливих сфер 
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суспільного розвитку і, водночас, є одним з найбільших забруднювачів 

навколишнього природного середовища. Фактично, при реалізації 

спеціального природокористування має місце діалектична єдність і боротьба 

нерозривно пов’язаних між собою економічного, екологічного та соціального 

аспектів використання природних ресурсів. 

Аналіз чинного екологічного законодавства та практики його 

застосування щодо регулювання відносин спеціального природокористування 

дає підстави для висновку про недостатню присутність у його положеннях 

приписів щодо обов’язковості системного забезпечення екологічної безпеки 

при використанні природних ресурсів, а також вказує на домінування 

економічної складової над екологічною при його здійсненні. Як наслідок, 

реалізація права на використання природних ресурсів на підставі відповідних 

дозвільних документів для задоволення економічних інтересів у сучасній 

Україні нерідко призводить до порушення конституційного права людини на 

безпечне для життя і здоров’я довкілля, що вимагає відповідної реакції з боку 

держави як особи, зобов’язаної відповідно до ст. 16 Конституції України 

забезпечувати екологічну безпеку.  

Наукову основу дослідження склали праці вчених у галузі екологічного 

права та правового забезпечення екологічної безпеки – В.І. Андрейцева, Г.В. 

Анісімової, Г.І. Балюк, М.М. Бринчука, Ю.Л. Власенко, А.П. Гетьмана, О.Л. 

Дубовик, Т.Г. Ковальчук, В.В. Костицького, М.В. Краснової, Ю.А. Краснової, 

Н.Р. Малишевої, Н.А. Макаренко, В.Л. Мунтяна, Т.О. Третяка, О.А. Шомпол, 

М.О. Фролова, Ю.С. Шемшученка, Т.П. Шохи, В.О. Юрескул та інших, у 

галузі спеціального природокористування – Л.О. Бондаря, Н.С. Гавриш, О.А. 

Грицан, В.О. Джуган, В.М. Єрмоленка, М.І. Єрофєєва, І.І. Каракаша, І.Б. 

Калініна, Р.С. Кіріна, В.В. Книша, Н.Р. Кобецької, О.С. Колбасова, Т.О. 

Коваленко, В.М. Комарницького, І.О. Костяшкіна, П.Ф. Кулинича, П.І. 

Лапечука, Г.А. Ларіонова, Н.В. Локтєвої, О.Ю. Макаренка, Р.І. Марусенка, 
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А.М. Мірошниченка, В.П. Непийводи, В.В. Носіка, Т.К. Оверковської, І.Л. 

Радика, Т.Б. Саркісової, В.Ю. Уркевича, С.І. Хом’яченко, М.В. Шульги та 

інших, у галузі раціонального природокористування та забезпечення безпеки 

середовища життєдіяльності людини – Г.О. Аксеньонка, С.Б. Байсалова, В.П. 

Балезіна, В.В. Петрова, Б.Г. Розовського й інших, у галузі загальної теорії 

права та галузевих юридичних наук – С.С. Алєксєєва, С.Г. Брателя, О.О. 

Дудорова, О.І. Миколенка, Н.М. Нестеренко, П.М. Рабіновича, М.М. 

Романяка, І.О. Харь, О.М. Хіміч, А.М. Шульги, у галузі економічної науки – 

О.О. Дмитрієвої, І.М. Кирпач, О.В. Матвійчук, І.А. Пашенюк, Б.О. 

Сидорчука, О.В. Яроцької, у галузі науки з державного управління – Ю.В. 

Боковикової, Н.В. Маєвської, Ю.Є. Хіврича, у галузі медичної науки – Н.Л. 

Надкевич. 

Емпіричну основу дослідження склали екологічне, земельне, 

конституційне, адміністративне, цивільне, кримінальне, цивільне 

процесуальне, господарське процесуальне, адміністративне процесуальне 

законодавство України в частині правового забезпечення екологічної безпеки 

спеціального природокористування, законодавство інших держав, 

законодавство ЄС, судова практика з відповідних питань.  

Окремі аспекти правового забезпечення екологічної безпеки були 

предметом досліджень вчених радянської, вітчизняної та зарубіжної науки 

екологічного права. Зокрема, у сучасній вітчизняній науці екологічного права 

предметом аналізу були окремі аспекти правового забезпечення екологічної 

безпеки. Водночас, у еколого-правовій науці України не проводились 

комплексні наукові дослідження теоретичних і практичних проблем 

правового забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування, її правової природи, відповідних правовідносин, 

правових засобів вказаного забезпечення, а також напрямів удосконалення 

законодавства з урахуванням євроінтеграційних процесів. Вітчизняна 
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доктрина правового забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального 

природокористування тільки починає формуватись. Все це обумовлює 

актуальність дослідження обраної наукової проблематики.  

Зв'язок роботи з науковим програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано на кафедрі екологічного права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(тему затверджено на засіданні Вченої ради протоколом № 4 від 23 грудня 

2011 року). Роботу виконано в межах бюджетних тем юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Доктрина 

права в правовій системі України: теоретичний та практичний аспекти» (№ 11 

БФ 042-01) та «Теорія та практика адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС» (№ 16 БФ 042-01). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає у науковому-

теоретичному обґрунтуванні правового забезпечення екологічної безпеки у 

сфері спеціального природокористування. 

Для досягнення поставленої мети у процесі дослідження було 

поставлено та вирішено наступні завдання: 

- узагальнення наукових досліджень правових проблем забезпечення 

екологічної безпеки при здійсненні спеціального природокористування, 

виявлення їх періодизації та методологічних засад їх проведення; 

- з’ясування законодавчого забезпечення екологічної безпеки 

спеціального природокористування; 

- встановлення правової природи екологічної безпеки спеціального 

природокористування та її забезпечення; 

- узагальнення правових принципів забезпечення екологічної безпеки 

спеціального природокористування; 

- визначення різновидів та складу правовідносин забезпечення 

екологічної безпеки спеціального природокористування;  
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- з’ясування особливостей екологічного ризику як підстави виникнення, 

зміни та припинення правовідносин забезпечення екологічної безпеки 

спеціального природокористування, а також визначення різновидів такого 

ризику;  

- виявлення засобів забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування на стадії видачі дозвільних документів та під час 

здійснення вказаного природокористування; 

- встановлення особливостей правового забезпечення екологічної 

безпеки при здійсненні окремих видів спеціального природокористування на 

засадах порівняльно-правового аналізу законодавства України та інших 

держав; 

- розкриття основних засобів правового забезпечення екологічної 

безпеки при здійсненні окремих видів спеціального природокористування 

(надро-, земле-, водокористування); 

- виявлення шляхів удосконалення національного законодавства з питань 

забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування, в тому 

числі в умовах адаптації законодавства України до законодавства ЄС; 

- обґрунтування та формулювання пропозицій щодо удосконалення 

законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування.  

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, в межах яких має бути 

забезпечено екологічну безпеку спеціального природокористування. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні проблеми правового 

забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального природокористування. 

Методи дослідження. Методологічну основу наукового дослідження 

становить система загальних та спеціальних методів наукового пізнання. 

Історичний метод пізнання науково-правових явищ використано при 

характеристиці еволюції наукових досліджень правових проблем 
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забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування 

(підрозділ 1.1) та при дослідженні особливостей нормативно-правового 

регулювання поводження із об’єктами підвищеної небезпеки у процесі 

спеціального природокористування (підрозділ 3.2). Формально-логічний 

метод використано для здійснення аналізу понятійно-категоріального апарату 

дослідження, зокрема визначення поняття та юридичних ознак забезпечення 

екологічної безпеки спеціального природокористування (підрозділ 2.1). 

Системний та структурно-функціональний методи застосовано при 

дослідженні сучасного стану та напрямів удосконалення основних правових 

засобів забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування 

(підрозділи 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4). Діалектичний метод використано для 

пізнання загальних закономірностей нормативно-правового регулювання 

забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального природокористування 

(підрозділ 1.2). Використання порівняльно-правового методу дозволило 

проаналізувати національне, міжнародне, європейське законодавство, 

законодавство інших країн про правові засади забезпечення екологічної 

безпеки спеціального природокористування (підрозділи 3.2, 4.1– 4.4). 

Комплексний метод застосовано при формулюванні пропозицій щодо шляхів 

удосконалення чинного законодавства у досліджуваній сфері. За допомогою 

методу системного аналізу сформульовано наукові визначення та положення 

дисертаційного дослідження.  

Наукова новизна одержаних результатів дисертації полягає в тому, що 

вперше у вітчизняній правовій доктрині проведено комплексне дослідження 

проблем правового забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального 

природокористування, що дозволило сформулювати такі положення, 

висновки та пропозиції, які виносяться на захист. 

Уперше: 
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1) розроблено концепцію правового забезпечення екологічної безпеки 

спеціального природокористування, яке має здійснюватись під час дозвільної 

процедури щодо отримання дозвільного документу на спеціальне 

природокористування та під час здійснення такого природокористування на 

підставі відповідного дозвільного документа; 

2) виокремлено основні історичні етапи здійснення наукових 

досліджень правових проблем забезпечення екологічної безпеки при 

здійсненні спеціального природокористування: 1) з 1960-х років по 1982 рік, 

формуються підходи від потреб регулювання раціонального 

природокористування до потреб забезпечення безпеки середовища 

життєдіяльності людини; 2) з 1982 року по 1991 рік, досліджуються питання 

забезпечення безпеки людини в окремих сферах її життєдіяльності; 3) з 1991 

року по 2002 рік, досліджується правове забезпечення екологічної безпеки як 

теоретичне обґрунтування існування спеціальних правовідносин у складі 

предмета екологічного права; 4) з 2002 року по теперішній час, 

досліджуються проблеми забезпечення екологічної безпеки в різних сферах 

життєдіяльності людини і суспільства; 

3) аргументовано, що формою забезпечення сталого розвитку та 

балансу його екологічної і економічної складових у сфері спеціального 

природокористування є забезпечення правовими засобами екологічної 

безпеки у цій сфері; 

4) запропоновано визначення поняття «екологічна безпека спеціального 

природокористування» як стану довкілля, що зазнає впливу спеціального 

природокористування, яке відповідає нормативно визначеним кількісним і 

якісним критеріям безпечності для життя і здоров’я людини, та за якого 

забезпечується попередження можливих порушень екологічної безпеки 

внаслідок реалізації уповноваженими особами визначених законодавством 
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засобів забезпечення екологічної безпеки у сфері здійснення спеціального 

природокористування; 

5) запропоновано визначення поняття «правове забезпечення 

екологічної спеціального природокористування» як регламентовану нормами 

екологічного права, засновану на відповідних принципах, діяльність 

спеціально уповноважених органів та суб’єктів у сфері набуття і реалізації 

права спеціального природокористування, в межах якої реалізуються 

визначені чинним законодавством засоби забезпечення екологічної безпеки;  

6) запропоновано такі юридичні ознаки правового забезпечення 

екологічної безпеки у сфері спеціального природокористування: 1) це правова 

форма реалізації сталого розвитку у природоресурсовій сфері, що 

проявляється у забезпеченні балансу передусім економічної та екологічної 

його складових та в попередженні порушення екологічної безпеки; 2) таке 

забезпечення врегульовано нормами екологічного права; 3) здійснюється в 

межах правовідносин щодо набуття та реалізації права спеціального 

природокористування; 4) реалізується державою в особі її органів, а на стадії 

використання природних ресурсів також природокористувачами; 5) 

здійснюється на засадах відповідних правових принципів; 

7) визначено основні групи та склад правовідносин забезпечення 

екологічної безпеки спеціального природокористування: а) правовідносини 

забезпечення екологічної безпеки на стадії видачі дозвільних документів на 

спеціальне природокористування, та б) правовідносини забезпечення 

екологічної безпеки в процесі здійснення спеціального природокористування. 

Запропоновано визнати суб’єктами таких правовідносин, окрім осіб, які 

мають намір здійснювати (здійснюють) спеціальне природокористування та 

осіб, уповноважених на реалізацію засобів забезпечення екологічної безпеки 

у сфері такого природокористування, також фізичних осіб-носіїв права на 

безпечне для життя і здоров’я довкілля; 
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8) визначено різновиди екологічного ризику, які виступають підставами 

виникнення, зміни та припинення правовідносин забезпечення екологічної 

безпеки спеціального природокористування: а) ризик, пов'язаний із якісними 

характеристиками об’єкта природокористування; б) ризик, пов'язаний із 

діяльністю із спеціального природокористування; 

9) аргументовано, що основними правовими засобами забезпечення 

екологічної безпеки у сфері спеціального природокористування є: а) 

процедура видачі дозвільних документів на спеціальне природокористування, 

в межах якої здійснюється попередня оцінка його екологічної безпечності; б) 

виконання природокористувачем обов’язку щодо здійснення використання 

природного ресурсу без порушень екологічної безпеки; в) здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) за дотриманням екологічної безпеки при 

здійсненні спеціального природокористування; ґ) застосування (здійснення) 

заходів юридичної відповідальності в разі недотримання екологічної безпеки 

спеціального природокористування; г) оперативне припинення права 

спеціального природокористування за умови порушення екологічної безпеки 

при його реалізації; 

10) обґрунтовано, що при удосконаленні та розвитку законодавства 

України у сфері забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування доцільно використовувати механізми попередньої 

оцінки його екологічної безпечності та участі громадськості у прийнятті 

рішень згідно з вимогами Директив ЄС № 2011/92/ЄС, № 2003/4/ЄC, 

№ 2003/35/ЄC; 

11) запропоновано визнати сучасними правовими критеріями екологічної 

безпеки у сфері спеціального природокористування найкращі доступні 

технології, які базуються на сучасних досягненнях науки і можливі до 

промислового застосування, використання яких дозволяє здійснювати 
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відповідний вид діяльності максимально безпечно для життя і здоров’я 

людини та довкілля;  

12) обґрунтовано доцільність уніфікації процедури попередньої оцінки 

екологічної безпеки спеціального природокористування відповідно до 

законодавчо визначених етапів оцінки впливу на довкілля;  

13) запропоновано з метою удосконалення правового регулювання 

забезпечення екологічної безпеки на стадії видачі дозвільних документів у 

сфері спеціального природокористування запровадити три правові моделі 

такого забезпечення: 1) стосуватиметься здійснення видів спеціального 

природокористування, які є об’єктами оцінки впливу на довкілля; 2) 

застосовуватиметься у випадку здійснення видів спеціального 

природокористування, які прямо не визначені як об’єкти оцінки впливу, але 

можуть бути дотичними до них; 3) застосовуватиметься до тих видів 

спеціального природокористування, які планується здійснювати безвідносно 

до реалізації жодного із проектів, які прямо або опосередковано підлягають 

оцінці впливу на довкілля. 

Удосконалено: 

14) положення про зміст окремих юридичних характеристик 

спеціального природокористування: а) запропоновано більш широке 

тлумачення терміну «дозвіл», який доцільно розуміти як будь-який документ 

(дозвіл, квиток, акт, рішення, розпорядження тощо), на підставі якого 

конкретній особі надається право здійснювати конкретний вид використання 

конкретного природного ресурсу (його частини) або природного комплексу з 

визначеним місцем такого використання; б) розширено тлумачення 

закріплення відповідного природного ресурсу або комплексу (їх частин) за 

певною особою, в частині включення до цього поняття визначеного місця 

скидів забруднюючих речовин у водний об’єкт та встановленого місця 
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знаходження стаціонарного джерела викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря; 

15) визначення поняття концепції сталого розвитку як загальновизнаного 

світовим співтовариством принципу, домінантної ідеології сучасної 

цивілізації, що дозволяє здійснювати розвиток людства у XXI столітті 

шляхом діалектичної єдності екологічної, економічної та соціальної 

складових життєдіяльності суспільства та яка найповніше проявляється у 

правовідносинах спеціального природокористування; 

16) поняття принципів екологічного права як вихідних, ключових, 

засадничих ідей, на яких має здійснюватись розвиток вказаної галузі права в 

частині визначення пріоритетності їх застосування по відношенню до 

правових норм, якими регламентованого окремі конкретні різновиди 

відповідних суспільних відносин; 

17) поняття «спеціальне природокористування» як законодавчо 

визначену діяльність, здійснювану уповноваженою фізичною або юридичною 

особою на підставі відповідного дозвільного документа, що надає право на 

здійснення такої діяльності, із закріпленням окремого природного 

ресурсу/комплексу або їх частини (у тому числі шляхом визначення місця 

провадження відповідної діяльності) для такого виду діяльності, яка прямо 

або опосередковано впливає на навколишнє природне середовище та/або на 

його складові (окремі природні ресурси, їх комплекси або їх частини), а також 

на життя і здоров’я населення та стан забезпечення екологічної безпеки; 

різновидами спеціального природокористування запропоновано вважати як 

традиційно визначені види використання природних ресурсів (земле-, водо-, 

надро-, лісокористування, використання рослинного та тваринного світу), так 

і поводження з відходами, з об’єктами підвищеної небезпеки та здійснення 

викидів забруднюючих речових у атмосферне повітря; 
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18) визначення складу правовідносин забезпечення екологічної безпеки 

спеціального природокористування, складовими якого є суб’єкти, об’єкти, 

зміст, а також підстави виникнення, зміни і припинення, основною із яких є 

екологічний ризик.  

Дістало подальшого розвитку: 

19) положення про пріоритетність забезпечення екологічної безпеки у 

відносинах спеціального природокористування по відношенню до реалізації 

економічного інтересу у зазначених відносинах; 

20) наукові підходи до сутності правового забезпечення екологічної 

безпеки, яку доцільно розкривати через організаційно-правові форми та 

механізм такого забезпечення, що реалізується шляхом здійснення 

відповідних засобів; 

21) доктринальні напрацювання з питань удосконалення вітчизняних 

правових процедур оцінки впливу на довкілля з метою набуття нею статусу 

ефективної процедури попередньої оцінки екологічних наслідків та 

екологічної безпечності окремих видів діяльності із спеціального 

природокористування;  

22) пропозиції щодо розширення переліку об’єктів права 

природокористування шляхом віднесення до їх числа атмосферного повітря, а 

до видів такого природокористування поводження із відходами та об’єктами 

підвищеної небезпеки.  

Практичне значення отриманих результатів.  

Результати цього дисертаційного дослідження можуть бути використані: 

- у науково-дослідній сфері – результати можуть бути основою для 

подальшої розробки проблем правового забезпечення екологічної безпеки 

спеціального природокористування в Україні;  

- у сфері правотворчості – сформульовані в дисертації пропозиції та 

рекомендації щодо внесення змін і доповнень до чинних законодавчих актів 
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України можуть бути використані для удосконалення положень:  Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля», Закону України «Про основні 

засади державного нагляду (контролю)  у сфері господарської діяльності», 

Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», 

Закону України «Про відходи», Закону України «Про об’єкти підвищеної 

небезпеки», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Кодексу 

України про надра, Лісового кодексу України, окремих підзаконних 

нормативно-правових актів з питань здійснення спеціального 

природокористування (довідка про використання результатів дисертації у 

законотворчій діяльності депутатської фракції у Верховній Раді України VIII 

скликання № 04-06/9-09 від 05 вересня 2018 р., довідка про використання 

результатів дисертації у законотворчій діяльності народного депутата України 

від 31 серпня 2018 р. №216-1/402);  

- у навчальному процесі – матеріали дисертації використані при 

підготовці навчальних посібників «Правові форми екологічного контролю» та 

«Проблеми права екологічної безпеки», при розробці навчально-методичної 

літератури, викладанні курсів лекцій з дисциплін «Екологічне право», 

«Проблеми земельного та екологічного права», «Проблеми права екологічної 

безпеки», «Проблеми дозвільної системи в екологічному праві» на 

юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; 

- у правовиховній сфері – положення і висновки можуть бути 

використані в роботі щодо підвищення рівня правової культури населення,  

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

громадських формувань, юридичних та фізичних осіб-природокористувачів в 

частині правового забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування; 
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- у правозастосовній роботі – як орієнтир для організації екологічно 

безпечного природокористування суб’єктами господарської діяльності 

(довідка про впровадження результатів дисертації у господарській діяльності 

приватного акціонерного товариства «Кашперівський бурякорадгосп» від 31 

серпня 2018 р. № 31/08; довідка про впровадження результатів дисертації у 

господарській діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «ВТС-

Авто» від 30 серпня 2018 р. № 30-08-2018/1). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 

науковою роботою. Сформульовані теоретичні положення, висновки та 

пропозиції одержані автором самостійно. В опублікованому у співавторстві із 

М.В. Красновою підрозділі (тема 2.2.) навчального посібника «Проблеми 

права екологічної безпеки» особистим внеском здобувача є власні теоретичні 

розробки, які втілились у визначенні місця дозвільної системи в механізмі 

забезпечення екологічної безпеки, обґрунтуванні необхідності використання 

принципу ВАТ (Best available technologies) у правовому забезпеченні 

екологічної безпеки, розробці правових проблем впровадження інтегрованого 

підходу до формування дозвільної системи, при реалізації якої забезпечується 

екологічна безпека.  

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження були 

оприлюднені на: 1) міжнародних науково-практичних конференціях: 

«Актуальні проблеми регулювання аграрних, земельних, екологічних 

відносин і природокористування в Україні та країнах СНД» (Луцьк, 10-11 

вересня 2010 р.), «Юридична наука та практика в умовах сучасних 

європейських інтеграційних процесів» (Братислава, Словацька республіка, 

27-28 листопада 2015 р.), «Пріоритети і стратегія розвитку юридичної науки» 

(Сладковічово, Словацька республіка, 28-29 жовтня 2016 р.), «Інновації в 

праві в умовах європейської інтеграції» (Сладковічово, Словацька республіка, 

10-11 листопада 2017 р.), «Правові засади ведення органічного землеробства» 
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(Харків, 29-30 вересня 2017 р.), «Актуальні проблеми юридичної науки» 

(Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 р.), «Актуальні проблеми юридичної 

науки» (Хмельницький, 20-21 жовтня 2017 р.), «Розвиток аграрного, 

земельного та екологічного права на зламі тисячоліть» (Київ, 18-19 травня 

2018 р.), «Третє зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення 

стратегії еволюції аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних 

відносин у контексті інтеграційного розвитку України» (Одеса, 7-10 червня 

2018 р.); 2) всеукраїнських науково-теоретичних конференціях: «Правові 

реформи в Україні» (Київ, 21 жовтня 2010 р.), «Правові реформи в Україні» 

(Київ, 6 жовтня 2011 р.), «Правові реформи в Україні: реалії сьогодення» 

(Київ, 11 жовтня 2012 р.); 3) міжнародних наукових конференціях: «Від 

громадянського суспільства – до правової держави» (Харків, 4-5 березня 2011 

р.); 4) всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Актуальні питання 

взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів публічного 

адміністрування у напрямку розвитку правової системи України» (Київ, 11-12 

вересня 2015 р.), «Від правової охорони природи Української РСР до 

екологічного права України» (Київ, 26 травня 2017 р.); 4) круглих столах: 

«Правові проблеми діяльності суб’єктів господарювання в сучасних умовах» 

(Київ, 27 квітня 2011 р.), «Актуальні проблеми становлення і розвитку права 

екологічної безпеки в Україні» (Київ, 28 березня 2014 р.), «Екологічне право 

України: система та межі правового регулювання» (Дніпропетровськ, 25 

вересня 2015 р.), «Природоресурсне право в системі права України: історія, 

сьогодення, перспективи» (Харків, 30-31 жовтня 2015 р.), «Конституційні 

засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку» 

(Київ, 27 травня 2016 р.), «Теоретичні та практичні аспекти реалізації 

екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку 

України» (Харків, 2 грудня 2016 р.), «Сучасний стан та перспективи розвитку 

екологічного, земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції» (Харків, 
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8 грудня 2017 р.), «Національна безпека України: актуальні проблеми 

правового забезпечення» (Дніпро, 27 жовтня 2017 р.), «Земельне, аграрне, 

екологічне право: оцінка вплив на довкілля» (Київ, 18 червня 2018 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисертації 

знайшли відображення в 53 наукових працях, у тому числі 1 одноособовій 

монографії, розділах та підрозділах 2 навчальних посібників, 26 наукових 

статтях (з них 19 наукових статей, опублікованих у фахових виданнях 

України, в тому числі 5 у фахових виданнях, включених до міжнародних 

наукометричних баз, та 4 статті в іноземних наукових періодичних виданнях), 

тезах 24 доповідей на наукових конференціях і круглих столах. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, 

чотирьох розділів, поділених на одинадцять підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації становить 416 

сторінок, з них основний текст становить 345 сторінок, список використаних 

джерел налічує 441 найменувань на 57 сторінках, додатки на 14 сторінках.   
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ 

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

  

1.1. Еволюція наукових досліджень правових проблем 

забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального 

природокористування в Україні та методологічні засади їх проведення 

 

Ґрунтовне теоретичне дослідження правових проблем забезпечення 

екологічної безпеки спеціального природокористування доцільно розпочати із 

висвітлення розвитку наукових правових досліджень відповідної 

проблематики. 

Враховуючи зміст вказаних досліджень, вважаємо доцільним умовно 

виділити їх чотири історичні періоди: 1) з 1960-х років по 1982 рік, який 

характеризується еволюцією науково-правових підходів від регулювання 

раціонального природокористування до забезпечення безпеки середовища 

життєдіяльності людини; 2) з 1982 року по 1991 рік, в межах якого 

здійснюються дослідження питань забезпечення безпеки людини в окремих 

сферах її життєдіяльності та який завершується прийняттям Базового закону, 

який прямо визначає пріоритетність забезпечення екологічної безпеки, і 

набуттям незалежності України; 3) з 1991 року по 2002 рік, що 

характеризується початком досліджень правового забезпечення екологічної 

безпеки в умовах незалежної держави, що логічно завершується виданням 

першої спеціальної роботи «Право екологічної безпеки» [1]; 4) з 2002 року по 

даний час, в межах якого здійснюються дослідження правового забезпечення 

екологічної безпеки в окремих сферах життєдіяльності суспільства.  

Перші спеціальні дослідження проблем правового регулювання 

безпечності природокористування для населення були проведені на теренах 
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сучасної України представником Київського державного університету імені 

Т.Г. Шевченка В.Л. Мунтяном у 60-ті – 80-ті роки ХХ століття в межах 

досліджень, присвячених правовій охороні природи. Приблизно в цей же час 

дослідження проблем охорони природи та раціонального 

природокористування здійснювали такі відомі представники радянської науки 

земельного та природоохоронного права як Г.О. Аксеньонок [2], О.С. 

Колбасов [3; 4; 5; 6], М.М. Бринчук [7; 8; 9], С.Б. Байсалов [10; 11; 12]. 

В.Л. Мунтяна можна без перебільшення називати патріархом сучасної 

української освітньої і наукової школи правової охорони природи, який 

більше півстоліття розбурхував юридичну громадськість ідеями, гіпотезами, 

передбаченнями, прогнозами, висновками, твердженнями з правових проблем 

охорони природи [13, с. 11-12], багато з яких і досі залишаються актуальними 

та оригінальними. В його працях викладені важливі наукові ідеї про те, що 

використання природи як складова взаємодії людського суспільства і 

природного середовища знаходить свій вияв з одного боку у споживанні 

природних ресурсів, з іншого – у негативному впливі, який порушує 

природний баланс, рівновагу біосфери і людини, що в свою чергу зумовлює 

до охорони природи [13, с. 12], частиною якої є й людина.  

У роботі «Правова охорона природи Української РСР» [14] проведено 

детальний аналіз історії формування поняття «правова охорона природи», 

починаючи з часів Київської Русі, його змісту, а також особливостей правової 

охорони окремих природних ресурсів (земель, надр, вод, атмосферного 

повітря, лісів, тваринного світу) та заповідників, пам’яток природи, типових 

ландшафтів, курортів. У дослідженні було сформульовано визначення 

правової охорони природи та запропоновано з правової точки зору розуміти 

охорону природи в тому числі як забезпечення раціонального використання 

природних ресурсів в процесі господарської діяльності [14]. Наведене вказує, 
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що В.Л. Мунтян обстоював ідею нерозривної єдності використання і охорони 

природи.  

Цінним на сьогодні з методологічної точки зору є виділення вченим 

проблеми віднайдення розумного діалектичного вирішення суперечностей 

між прогресуючим зростанням техніки і господарським освоєнням 

природних ресурсів, та необхідністю в той самий час їх безперервного 

відновлення і збереження [14]. Важливо, що серед основних напрямів 

охорони природи в широкому розумінні було визначено забезпечення чистоти 

природного середовища, в якому живе людина, яке б відповідало її 

найповнішому і найкращому розвитку, що може бути досягнуто через 

подальше оздоровлення умов життя в містах і інших населених пунктах, 

включаючи їх озеленення, боротьбу з забрудненням повітря, ґрунтів і води 

[14]. 

В наступних роботах вчений вказує на еволюцію наукових позицій від 

обстоювання природоохоронного підходу у вузькому розумінні до 

розширення об’єктів природоохоронних відносин шляхом включення до них 

людини та середовища її існування. Зокрема, в 1966 р. вийшла робота В.Л. 

Мунтяна «Охорона природи та виховання людини» [15], яка є методичним 

матеріалом для громадських інспекторів товариства охорони природи. 

Основним посилом роботи є необхідність пропагування ідей охорони 

природи та виховання у людини дбайливого і бережливого ставлення до 

природи як до середовища існування самої людини. 

Результатом подальших наукових пошуків В.Л Мунтяна стала 

монографія «Правові проблеми раціонального природокористування» [16]. В 

цьому дослідженні фактично вперше було комплексно висвітлено 

проблематику про конфлікт між економічними та екологічними інтересами 

держави і суспільства, а також визначено правову природу раціонального 

природокористування як засобу збалансування зазначених інтересів. 
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Правовими підставами розвитку концепції раціонального 

природокористування стали положення Закону Української РСР «Про 

охорону природи» [17], яка відповідно до наведеного у ст. 1 цього закону 

визначенні полягала у збереженні і раціональному використанні всіх її 

багатств, відтворенні та розвитку цінних видів флори і фауни.   

У роботі автор звертає увагу на потребу витрачання зусиль і величезних 

коштів на відтворення і поліпшення природного середовища [16, с. 3],  

важливе значення принципів раціонального природокористування в частині 

оптимізації діяльності суспільства щодо використання і перетворення 

природи, щоб не використовувати одну її властивість за рахунок іншої і не 

заподіювати їй шкоди [16, c. 17] тощо. В роботі В.Л. Мунтян наводить 

конкретні практичні приклади здійснення господарської діяльності із 

природокористування, яка негативно впливає на окремі природні об’єкти 

(ґрунти, ліси, надра, водні джерела, тваринний світ, атмосферне повітря), які 

внаслідок такого впливу в тому числі набувають небезпечних для людини 

властивостей [16, c. 26-35], а також вказує на необхідність боротьби із такими 

випадками правовими засобами. Теза автора про те, що проблема правової 

охорони природного середовища – це проблема гуманізму в праві, в центрі 

якої завжди людина, її життя і здоров’я [16, c. 36], фактично може вважатись 

одним із постулатів сучасної концепції правового забезпечення екологічної 

безпеки.  

Логічним результатом вказаних вище досліджень В.Л. Мунтяна став 

захист ним в 1975 р. дисертації на здобуття наукового ступеня «доктор 

юридичних наук» на тему: «Правові проблеми раціонального 

природокористування» [18], в якій було узагальнено попередні наукові 

дослідження відповідної проблематики. 

Важливим явищем у розвитку науково-правових досліджень 

раціонального та ощадливого природокористування, за умови забезпечення 
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якого не погіршується якість середовища існування населення, стала спільна 

робота В.Л. Мунтяна, Ю.С. Шемшученка та Б.Г. Розовського «Юридична 

відповідальність у сфері охорони навколишнього середовища», опублікована 

у 1978 р. [19]. В роботі крізь призму охорони природи як функції держави 

[19, c. 7], а також розуміння екології як однієї із засадничих проблем, навколо 

якої проходить об’єднання та інтеграція наук [19, c. 15], проводиться 

ґрунтовний аналіз зазначеної відповідальності як засобу охорони 

навколишнього середовища. При цьому, серед основних завдань правової 

охорони природи пропонується розглядати забезпечення раціонального 

природокористування [19, c. 15-16], а також забезпечення безпечного 

середовища існування людини (наприклад, проблема недостатності кисню 

для мешканців міст, що зазнали впливу урбанізації та розвитку 

промисловості [19, c. 131]). Важливо, що в цій роботі здоров’я людини 

фактично розглядається в якості об’єкта правового регулювання та захисту, 

що характерно для сучасного права екологічної безпеки. Також в роботі 

системно наводяться численні приклади впливу окремих видів 

природокористування на навколишнє середовище, наслідком чого у 

переважній більшості випадків є негативні наслідки для здоров’я населення. 

Крім того, дослідження містить обґрунтовану критику недосконалості 

нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин (які 

ще й досі передбачаються на рівні вітчизняного законодавства у сфер 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення) та 

зазначаються аргументи на користь заміни цих нормативів на більш 

ефективні нормативи гранично допустимих викидів [19, c. 147-151], що є 

цікавим та актуальним і для сучасної України. 

В 1978 р. Ю.С. Шемшученко захищає дисертацію на здобуття 

наукового ступеня «доктор юридичних наук» на тему: «Державне управління 

охороною навколишнього середовища в СРСР» [20], в якій доводить, що 
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охорона природи, збереження та покращення природних умов в умовах 

активного природокористування для потреб економіки, має бути основним 

завданням державного управління у відповідній сфері. При цьому 

дисертантом обґрунтовується наукова концепція про неможливість 

здійснення охорони природи без раціонального використання природних 

ресурсів, так як в основу принципу раціонального природокористування 

закладено ідею охорони природи. Іншими словами, здійснення раціонального 

використання природних ресурсів розглядається як одна із форм охорони 

природи, з чим важко не погодитись і в сучасних умовах. Важливо, що зміст 

поняття «охорона природи», відповідно до позицій Ю.С. Шемшученка, 

охоплював в тому числі питання забезпечення безпечних умов середовища 

існування людини в контексті охорони виділеної В.І. Вернадським біосфери 

[20, c. 8-9], що сьогодні ми відносимо до предмету права екологічної безпеки.  

Наступним важливим етапом розвитку наукової думки у досліджуваній 

сфері стало видання в 1982 році В.Л. Мунтяном навчального посібника 

«Правова охорона природи УРСР» [21]. Зазначена робота є прикладом 

еволюціонування наукової концепції «раціонального природокористування» 

та «правової охорони природи» в частині посилення уваги до правового 

забезпечення безпечного для людини середовища її існування, яке набуло 

негативних якісних властивостей внаслідок нераціонального споживацького 

використання природних ресурсів. Власне, вже у вступі зазначається про те, 

що охорона природи, збереження, раціональне використання і відтворення 

природних ресурсів, захист середовища, яке оточує людину, є одним із 

найважливіших державних завдань [21, c. 3]. В подальшому в роботі при 

характеристиці предмету правової охорони природи серед природоохоронних 

норм виділені ті, які регламентують забезпечення якості навколишнього 

середовища [21, c. 27], а окремий підрозділ присвячено правовому захисту 

навколишнього середовища, в межах якого розглядаються питання правових 
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заходів охорони навколишнього середовища в промисловості і у сільському 

господарстві, а також забезпечення санітарно-епідеміологічного 

благополуччя населення [21, c. 203-212].  

Отож можна зробити висновок про те, що В.Л. Мунтяном було 

закладено «фундамент» подальших наукових досліджень правового 

забезпечення екологічної безпеки у сфері природокористування, адже, не 

використовуючи формально термін «екологічна безпека», вчений фактично 

досліджував її правове забезпечення тоді, коли аналізував окремі питання 

захисту людини від негативних впливів на неї різних видів діяльності із 

природокористування.  

В цей же час на теренах України були проведені декілька ґрунтовних 

наукових досліджень окремих сфер життєдіяльності суспільства, в яких 

доцільно гарантувати безпечні умови існування для людини. Так, у 1981 р. 

Н.Р. Малишевою було захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня 

«кандидат юридичних наук» на тему: «Охорона навколишнього середовища 

від шумового впливу» [22]. Не зважаючи на те, що дослідження було 

проведено передусім з природоохоронних позицій, в роботі все ж достатньо 

чітко простежується виділення автором важливості правового регулювання 

відповідної сфери саме в інтересах населення, здоров’я якого фактично 

зазнає найбільшого негативного впливу від шуму. В подальшому Н.Р. 

Малишевою було видано монографію «Охорона навколишнього середовища 

від шумового впливу (правові та організаційні питання)» [23], в якій 

отримали подальший розвиток ідеї та позиції автора щодо необхідності 

ефективного правового регулювання у відповідній сфері з метою створення 

належних умов життєдіяльності населення. 

На початку 80-х дослідження правових питань екологічної експертизи 

проектів проводились В.І. Андрейцевим, за наслідками яких вченим у 1984 р. 

було захищено кандидатську дисертацію [24]. В роботі проведено системний 
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аналіз екологічної експертизи проектів як важливого компоненту державно-

правового механізму управління якістю навколишнього середовища [24, c. 7], 

та як засобу попередження можливих негативних впливів її об’єктів на 

середовище існування людини і на саму людину. 

25 червня 1991 року було прийнято Закон України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» [25], в якому було проголошено 

пріоритетність забезпечення вимог екологічної безпеки, визначено зміст 

категорії «екологічна безпека» як стану довкілля, а також закладено основні 

засади спеціального природокористування. 24 серпня 1991 р. було 

проголошено незалежність України [26], що зумовило здійснення подальших 

еколого-правових досліджень забезпечення екологічної безпеки як 

законодавчо визначеної категорії в умовах незалежної держави.  

Першим із представників науки екологічного права в період 

незалежності України дослідження правового забезпечення екологічної 

безпеки започаткував В.І. Андрейцев. Зокрема, вчений продовжив 

дослідження теоретичних проблем правового забезпечення ефективності 

екологічної експертизи, результатом чого стала його докторське дисертаційне 

дослідження, захищене у 1992 р. [27]. В цьому дослідженні було проведено 

ґрунтовний аналіз екологічної експертизи як реального механізму 

забезпечення екологічної безпеки, а також теоретично обґрунтовано зміст та 

структуру проекту Закону України «Про екологічну експертизу», який було 

підготовлено та прийнято Верховною Радою України у 1995 р. 

Саме В.І. Андрейцев одним із перших в українській науці екологічного 

права періоду незалежності заявив про важливе значення забезпечення 

екологічної безпеки. Вчений, критично аналізуючи положення Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища» щодо 

завдань відповідного законодавства та об’єктів правової охорони, вказав на 

окремий статус екологічної безпеки щодо охорони навколишнього 
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природного середовища, та акцентував увагу на важливості особливої 

державної охорони життя і здоров’я людей від негативного впливу 

несприятливої екологічної обстановки. Водночас, ним було констатовано 

недостатнє врахування такої важливості законодавцем. На підтвердження 

цього, з посиланнями на ст. 1 та ст. 5 вказаного закону, В.І. Андрейцевим 

зазначено, що якщо охорона життя і здоров’я людини є окремим об’єктом 

охорони навколишнього природного середовища, то стає невідомим, щодо 

яких істот існує це середовище, яке потребує спеціальної правової охорони. 

На думку вченого, абсурдність такої формули очевидна й не потребує 

особливого доведення, адже в такому контексті в аналізованому 

нормативному акті має йти мова про об’єкти екологічних правовідносин, які 

доцільно визначити, з одного боку, як природні ресурси, об’єкти, комплекси, 

екосистеми, а з іншого - людину, захист її від небезпечного впливу 

середовища життєдіяльності [28, c. 12]. 

В цей же період Г.І. Балюк проведено дослідження правових засад 

забезпечення безпеки для життя і здоров’я людини поводження із екологічно 

небезпечними об’єктами в сфері забезпечення ядерної та радіаційної безпеки 

[29].  

Узагальненням наукових досліджень правового забезпечення 

екологічної безпеки та відповідних правовідносин, стало видання В.І. 

Андрейцевим у 2002 р. навчального та науково-практичного посібника 

«Право екологічної безпеки», в якому було систематизовано основні 

напрацювання у відповідній сфері з 1991 року та зазначено, що процес 

використання природних ресурсів багато в чому поєднаний з дотриманням 

вимог щодо забезпечення екологічної безпеки здійснюваної діяльності [1, c. 

19].  

Ідея забезпечення екологічної безпеки як важливої складової державної 

екологічної політики знайшла відображення у внесених колективом кафедри 
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трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка пропозиціях 

щодо прийняття спеціального системоутворюючого нормативного акта - 

Закону України «Про екологічну (природно-техногенну) безпеку». Так, у 

розділі «Право громадян на екологічну безпеку» вказаного закону 

пропонувалось визначити центральне значення права на екологічну безпеку в 

системі екологічних прав фізичних осіб та його особливостей як основного, 

доленосного, загальнолюдського природного права людини, що є показником 

формування реальної екологічної політики держави та важливою цінністю 

людини, юридичною можливістю її безпечного існування в сучасних 

природно-техногенних умовах [30, c. 12].  

Важливе значення для вдосконалення відносин у досліджуваній в цій 

роботі сфері, окрім праць В.І. Андрейцева, мають роботи інших учених - 

представників заснованої ним наукової школи екологічного права. Так, 

роботи проф. М.В. Краснової присвячені, зокрема, правовому регулюванню 

екологічного інформування [31], участі громадськості в прийнятті рішень, що 

стосуються довкілля [32], правовому захисту екологічних прав громадян [33; 

34]. В останній час вчена, зокрема, приділяє також велику уваги проблемам 

ролі та місця екологічного права у системі права [35], його системності та 

методології науки [36], визначення еволюції та пріоритетів екологічного 

права на сучасному етапі, а також об’єктного складу екологічних 

правовідносин [37], проблемам конституційно-правових засад регулювання 

екологічних правовідносин [38].  

Проф. Г.І. Балюк проводить ґрунтовні дослідження правового 

забезпечення ядерної та радіаційної безпеки як складнових екологічної [29]. 

Заслуговують на увагу позиції науковця з приводу впливу кризової 

екологічної ситуації на соціальні процеси та важливості їх дослідження з 

метою ефективного правового регламентування. Так, вчена акцентує, що 
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кризова ситуація є фактором, який посилює соціальне напруження, а після 

Чорнобильської катастрофи навіть з’явились «екологічні біженці» – 

населення, яке змушене було залишити своє постійне місце проживання у 

зв’язку з несприятливим станом екологічних систем, що являють загрозу для 

здоров’я. Важливим завданням правового регулювання Г.І. Балюк називає 

розв’язання соціальних проблем, породжених станом довкілля, а саме: 

забезпечення, насамперед найбільш вразливих верств населення (дітей, 

інвалідів, пенсіонерів, малозабезпечених осіб), що постраждали внаслідок 

надзвичайних екологічних ситуацій, доступними кредитами для придбання в 

кредит житла в екологічно чистому регіоні, дорогими лікарськими засобами, 

новим робочим місцем у зв’язку з переселенням тощо [39, c. 13]. Також 

аргументовано вказано на взаємопов’язаність соціальної політики з іншими 

процесами та видами державної політики, адже в ній знаходять відображення 

екологічні проблеми суспільства, вони оцінюються й програмуються з 

позицій доцільності й ефективності в соціальному розумінні, тобто йдеться 

про вплив екологічних проблем та екологічної політики на подальший 

розвиток усіх соціальних груп і спільностей, подолання суттєвої соціальної 

різниці між ними, у тому числі в користуванні багатствами й благами 

природи [39, c. 13]. Не можна не погодитись із Г.І. Балюк також в тому, що 

Україні необхідний закон про захист людини від шкідливого довкілля, адже 

людина як така стала беззахисною, своєрідним витратним матеріалом, а 

людське життя знецінилось [40, c. 31].  

Окремі аспекти правового забезпечення екологічної безпеки, які прямо 

або опосередковано стосуються порушень при здійсненні 

природокористування в різних формах, досліджувались Е.В. Позняк [41], 

Ю.Л. Власенко [42], А.С. Євстігнєєвим [43], Н.Л. Ільїною [44], Т.О. Третяком 

[45], К.А. Кондратьєвою [46], Ю.А. Красновою [47; 48], К.А. Прохоренко 

[49], О.В. Сушик [50], О.А. Шомпол [51]. 
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Проблемі екологічно безпечного поводження із відходами були 

присвячені роботи Н.І. Максименцевої [52] та В.І. Юрескул [53]. 

Окремі аспекти правового забезпечення екологічної безпеки 

надрокористування досліджувались, зокрема, Р.С. Кіріним [54], Н.П. 

Медведєвою [55, c. 4], О.Ю. Макаренко [56, с. 10], Н.А. Макаренко [57, с. 1], 

О.А. Грицан [58]. 

У сфері екологічно безпечного надрокористування Р.С. Кіріним 

обґрунтовано виокремлення у структурі права надрокористування як 

підгалузі надрового права полівидового комплексного правового інституту – 

права видобування корисних копалин. Під таким інститутом вчений пропонує 

розуміти систему юридичних норм і засобів, за допомогою яких здійснюється 

регулювання відносин щодо забезпечення раціональної, екологічно та 

технологічно безпечної діяльності з вилучення корисних копалин з надр та їх 

охорони, задоволення потреб суб’єктів у мінеральній сировині та захисту їх 

прав. При цьому важливою метою існування вказаного інституту, на думку 

вченого, є забезпечення екологічно безпечної діяльності з вилучення 

корисних копалин з надр [54, c. 5].  

Н.П. Медведєвою обґрунтовано тезу про те, що правосуб’єктність 

концесіонера у гірничій сфері не лише надає право спеціального 

природокористування для задоволення власних приватних потреб, а й 

зобов’язує дотримуватися спеціальних екологічних вимог 

природокористувача: раціонального використання та охорони надр, 

забезпечення екологічної безпеки [55, c. 4]. 

О.А. Грицан висвітлено проблеми організаційно-правового 

забезпечення контролю за використанням й охороною надр в Україні, 

розкрито суть і співвідношення понять «користування надрами», 

«використання надр», «раціональне використання надр», «охорона надр», при 

цьому основну увагу приділено аналізу правового регулювання діяльності 
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органів державної влади, місцевого самоврядування та громадян України у 

сфері здійснення надрового контролю [58]. 

Досліджуючи особливості правового режиму земель, наданих для 

використання надр, О.Ю. Макаренко вказує, що використання названих 

земель  обмежується санітарно-епідеміологічними та екологічними вимогами 

[56, c. 10], однак не пояснює, про які саме вимоги йдеться. 

На важливість нормативно-правового регулювання екологічної безпеки 

при видобуванні нафти і газу вказує Н.А. Макаренко, зазначаючи при цьому, 

що провадженні зазначеного виду діяльності приховує потенційні екологічні 

загрози, оскільки екологічний ризик може виникнути і за нормальних умов 

експлуатації нафтових та газових свердловин [57, c. 1]. 

В дисертаційному дослідженні В.П. Непийводи зазначається, що 

належне правове забезпечення спеціального лісокористування є одним з 

чинників гарантування сталого розвитку та балансу його екологічної та 

економічної складових [59]. В роботі вчений обґрунтовує висновок, 

відповідно до якого безальтернативним шляхом для виходу із скрутного 

екологічного становища є практичне утвердження концепції сталого 

розвитку, що, на його думку, полягає у встановленні стійкої рівноваги між 

інтересами економічного зростання та соціальними потребами людства, з 

одного боку, і щонайповнішим збереженням природного довкілля для 

теперішніх та прийдешніх поколінь – з іншого [59, c. 3]. Водночас потрібно 

звернути увагу на те, що у роботі В.П. Непийводи аналізується, насамперед, 

природоресурсний аспект екологічної складової сталого розвитку, адже 

йдеться про збереження лісів і лісових ресурсів та їх охорону.  

Аналіз наведених вище наукових підходів вказує на підтримку 

сучасними вітчизняними науковцями позиції, відповідно до якої правове 

регулювання та забезпечення екологічної безпеки є важливою складовою 

відносин надрокористування.  
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Крім того, новітні еколого-правові дослідження, присвячені проблемам 

екологічної безпеки спеціального природокористування, вказують на 

формування нового правового інституту права екологічної безпеки як 

підгалузі екологічного права - забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування [детальніше див.: 60, с. 50-67]. 

Не зважаючи на дослідження різних аспектів екологічної безпеки та 

сфер життєдіяльності, у якій вона забезпечується, згадані вище науковці 

єдині у визнанні забезпечення екологічної безпеки де-факто життєво 

необхідним завданням, важливим принципом регулювання екологічних 

правовідносин, яке має перевагу перед цілями задоволення економічних 

потреб в отриманні сировини та ресурсів виробничого призначення. Такий 

підхід мотивується важливістю ефективного гарантування екологічної 

безпеки як основної умови існування людини, що важливо для даного 

монографічного дослідження. 

Важливе значення для проведеного в цій дисертації дослідження мають 

роботи В.М. Комарницького [61] та Н.Р. Кобецької [62], присвячені власне 

праву спеціального природокористування. 

Окремі аспекти раціонального водокористування опосередковано 

висвітлюються в роботах В.О. Джуган [63], Н.В. Локтєвої [64] та І.В. Труфан 

[65], які водночас мають яскраво виражене природоохоронне змістовне 

спрямування.  

Наведена характеристика окремих еколого-правових досліджень у 

досліджуваній в цій роботі сфері вказує на їх еволюцію від концепцій 

правового регулювання раціонального природокористування та охорони 

природи, в межах чого розглядалось забезпечення безпечних природних умов 

життєдіяльності населення, до концепції пріоритетного правового 

забезпечення екологічної безпеки в різних сферах життєдіяльності людини, в 

тому числі у відносинах спеціального природокористування. 
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Відзначаючи важливість та ґрунтовність вищезазначених досліджень, 

слід водночас зауважити, що тематика та зміст більшості із них свідчать про 

відсутність достатньої уваги з боку представників сучасної вітчизняної науки 

екологічного права до комплексного дослідження забезпечення екологічної 

безпеки (антропоохоронних відносин) у сфері спеціального 

природокористування (природоохоронних відносин), а не лише у окремих 

різновидах відповідних відносин. 

Проблеми екологічної безпеки у сфері спеціального 

природокористування в період незалежності України досліджувались не 

тільки представниками юридичної науки, а й інших наук. При цьому, такі 

дослідження є корисними для кращого розуміння основних проблем у 

відповідній сфері, що дасть можливість формулювати обґрунтовані 

пропозиції щодо їх подолання правовими засобами.  

Так, у сфері надрокористування представником науки державного 

управління Ю.В. Боковиковою досліджено організаційний механізм 

державного управління використанням мінерально-сировинних ресурсів, в 

межах якого вказано на необхідність врахування екологічної складової 

надрокористування, переходу на енергозберігаючі технології, створенні умов 

для ефективного розроблення та реалізації науково-технічних програм і 

наукоємних технологій [66, c. 4]. 

Методологічною основою дослідження ефективності діяльності 

підприємств-природокористувачів на території Закарпатської області, у тому 

числі – при використанні надр, проведеного М.М. Петровці, стала, зокрема, 

концепція еколого-безпечного природокористування, а також концепція 

сталого розвитку [67, c. 2]. 

Спроба провести науково-практичне обґрунтування вдосконалення 

наявних механізмів державного управління охороною довкілля при 

екологізації надрокористування у вугільній промисловості України в умовах 



35 

 

ринкових відносин та реструктуризації галузі була зроблена Н.В. Маєвською. 

Дослідниця, зокрема, доводить відповідність екологічної функції держави її 

екологічній політиці у сфері управління екологізацією надрокористування, 

яка реалізується інституційними, законодавчо-правовими, економічними 

механізмами державного управління, що в комплексі спрямовують, 

визначають, зобов’язують, ураховують та застосовують стимулюючі та 

примусові заходи щодо мотивації надрокористувачів до дотримання 

екологічних нормативів і показників стану довкілля при видобутку вугілля 

[68, c. 5]. 

Проблематика забезпечення екологічно безпечного водокористування 

досліджена представником географічної науки О.М. Галущенком, яким 

досліджено питання балансової оцінки водних ресурсів річок басейну 

Дніпра, їх використання та охорони (у межах України) [69, c. 3]. Автор 

наголошує, що особливо напружена екологічна ситуація з водними 

ресурсами, які є обмеженим і найбільш вразливим компонентом природного 

середовища, склалася в економічно розвинутих регіонах басейну Дніпра, у 

зв’язку з чим ще наприкінці 90-х років проблема вивчення формування 

водних ресурсів, їх раціонального використання й охорони набула 

першочергового значення [69, c. 3]. 

Проблеми водогосподарських комплексів окремих міст України на 

прикладі м. Луцька досліджувалися О.В. Фесюком [70, c. 3], який 

представляє географічну науку.  

Представником науки державного управління Ю.Є. Хівричем 

досліджено державне управління засобами забезпечення життєдіяльності 

регіону (на прикладі водопровідно-каналізаційного господарства) [71, c. 4]. 

Проблематика забезпечення безпечності вод для здоров’я людини була 

також предметом досліджень представників економічної науки, серед яких 

звертає на себе увагу цикл дослідження, які проводилися на базі Ради по 
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вивченню продуктивних сил України – однієї з найавторитетніших наукових 

установ серед науково-дослідних закладів економічного профілю [72], а 

також спеціалізованого вищого навчального закладу зі сторічною історією – 

Національного університету водного господарства і природокористування 

[73]. Так, варто звернути увагу на роботи О.В. Яроцької щодо еколого-

економічної оцінки водокористування в басейнових водогосподарських 

комплексах України [74], Н.Б. Закорчевної щодо еколого-економічної оцінки 

водокористування в басейні р. Південний Буг [75], І.М. Кирпач, яка 

зосередила свою увагу на еколого-економічному обґрунтуванні раціонального 

водокористування в промисловому комплексі України [76]. 

Серед наукових напрацювань Національного університету водного 

господарства і природокористування звертають на себе увагу дослідження 

еколого-економічного оцінювання використання водних ресурсів, проведене 

О.В. Матвійчук [77], еколого-економічних засад водогосподарського 

районування (на прикладі Українського Полісся), здійснене І.А. Пашенюк 

[78], еколого-економічних механізмів раціонального використання й охорони 

водних ресурсів, яким присвячена робота Б.О. Сидорчука [79]. 

Зазначимо, що в усіх вищеназваних дослідженнях, присвячених 

еколого-економічній оцінці різних аспектів водокористування, 

підтверджується важливість та безальтернативність забезпечення балансу 

екологічної та економічної складових при використанні водних ресурсів як 

основної мети регулювання відповідних суспільних відносин. 

Проблема впливу водокористування на екологічну безпеку висвітлена в 

роботі представника медичної науки Н.Л. Надкевич, яка ще у 2002 р. 

зазначала про щорічне зростання кількості найрізноманітніших хімічних 

речовин, які потрапляють різними шляхами в водні об’єкти, що можна 

порівняти із забрудненням Світового океану нафтою, а сама проблема 
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потрапляння цих речовин у навколишнє середовище має глобальний характер 

[80, c. 3]. 

Найбільш ґрунтовно з-поміж представників інших наук проблеми 

забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального 

водокористування досліджені О.О. Дмитрієвою [81]. Зокрема, вчена зазначає, 

що урбанізація суспільства, що відбувається в Україні, характеризується 

антропогенним навантаженням на довкілля, що потребує створення 

передумов для збалансування інтересів суспільства і можливостей природи, 

розвитку промисловості та екологічної безпеки. Йдеться про те, що однією з 

основних і найбільш гострих еколого-господарських проблем нашої країни, 

пов’язаних з урбанізацією, є незадовільний стан водних ресурсів. Так, 

зазначено, що в Україні майже не залишилося водних об’єктів, які за 

екологічним станом належать до першої (найкращої) категорії. Одним з 

основних чинників, що негативно впливають на якість поверхневих вод, О.О. 

Дмитрієва називає антропогенне евтрофування, під яким розуміють 

збагачення водойм біогенними елементами, що супроводжується 

підвищенням продуктивності водойми, причиною якого є внесення добрив 

або забруднення стічними водами [82]. Вченою зроблено важливі висновки 

щодо основних напрямів забезпечення екологічної безпеки при здійсненні 

водокористування, що є неможливим без збереження та поліпшення стану 

водних екосистем, а також поняття «екологічно безпечне водоспоживання», 

під яким розуміється таке, за якого забезпечується захищеність джерел та 

систем водоспоживання від впливу негативних антропогенних та природних 

факторів і виконуються  нормативні вимоги у сфері питного водопостачання 

або рекреаційного водокористування [81, c. 13]. 

Проведення наукового дослідження проблем правового забезпечення 

екологічної безпеки у сфері спеціального природокористування викликає 

необхідність окреслити його методологічні засади. 
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В юридичній науці наявна позиція, відповідно до якої з точки зору 

філософії, зокрема, земельного та екологічного права, методологічну основу 

його формування, розвитку і функціонування як галузі права та юридичної 

науки мають становити вчення національної та зарубіжної філософської, 

економічної, екологічної, аграрної, біологічної, юридичної та інших доктрин 

про взаємозв’язок людини, суспільства і природи, про дію об’єктивних 

законів природи, а також збереження довкілля [83, c. 630-631]. Така позиція, 

яка була висловлена передусім в контексті земельного права, видається 

обґрунтованою, а тому береться нами за основу при визначенні 

методологічних засад цього дисертаційного дослідження.  

При характеристиці методологічних засад цього дослідження слід 

враховувати особливості розвитку екологічного права України, з огляду на які 

статус права екологічної безпеки як складової предмету названої галузі права 

до цього часу не є однозначно сприйнятим представниками юридичної науки. 

Так, на даний час в еколого-правовій науці продовжує існувати декілька 

доктрин змістовного обґрунтування предмета екологічного права (перша - 

ототожнення з правом навколишнього середовища, що включає 

правовідносини раціонального природокористування та природоохоронні, 

друга — гуманістична, відповідно до якої в межах предмета екологічного 

права виділено право екологічної безпеки як рівноправна складова поряд із 

природоохоронними та природоресурсними відносинами; третьою є 

концепція комплексної галузі права, що регулює сиcтемні відносини з метою 

охорони життя і здоров’я людини та є досить близькою до другої) [84, c. 119-

120].  

Проведене в цій роботі дослідження базується на концепції 

гуманістичної доктрини, відповідно до якої право екологічної безпеки 

розглядається як складова предмету (підгалузі) екологічного права. Названа 

доктрина розроблена та одержала свій розвиток насамперед у працях 
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представників Київської школи екологічного права, яка функціонує на 

юридичному факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка.  

З огляду на підходи зазначеної наукової школи, забезпечення 

екологічної безпеки як стану довкілля та суб’єктивного права людини, 

розглядається крізь призму конституційно визнаних основних цінностей, до 

яких віднесено життя і здоров’я людини, які власне і є основними об’єктами, 

що підлягають охороні та захисту нормами права екологічної безпеки. 

Фактично, основним завданням забезпечення екологічної безпеки є 

збереження життя і здоров’я людини шляхом гарантування безпечного для 

них стану довкілля та попередження можливих негативних впливів.  

При цьому, слід погодитись із висловленою в еколого-правовій 

літературі позицією, відповідно до якої довкілля, яке виконує в житті людини 

триєдину функцію (економічну, соціальну та екологічну), належить до благ, 

які є вічними, безцінними для людини та людства в цілому [1, c. 13]. З огляду 

на особливе значення вищевказаних об’єктів, правове забезпечення 

екологічної безпеки розглядається як першочергове пріоритетне завдання 

української держави [85, c. 215], основа екологічного права [86, c. 43] та 

навіть зміст третьої «революції» в науці екологічного права [87, c. 212]. В 

обґрунтування зазначеного, представники цього наукового підходу слушно 

вказують на те, що право «живе» і функціонує лише тоді, коли воно відбиває 

соціальні потреби суспільства і в цілому народу, а не заради правових догм, 

що надумані окремими законодавцями безвідносно до інтересів людини, 

суперечать соціальному прогресу, природним правам людини і громадянина 

[84, c.116]. 

Важливо, що з позицій Київської школи екологічного права, 

необхідність забезпечення екологічної безпеки обумовлюється наявністю 

екологічного ризику, тобто ймовірності порушення екологічної безпеки як 
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стану довкілля та/або суб’єктивного права людини, що має прояв у набутті 

довкіллям небезпечних для життя і здоров’я людини властивостей, а також у 

можливих негативних впливах на зазначені блага [88].  

Сучасні напрацювання природничих наук, а також результати 

моніторингу стану довкілля та інформація, що поширюється у засобах 

масової інформації, беззаперечно свідчать про присутність екологічного 

ризику у відносинах спеціального природокористування та про регулярні 

випадки його прояву, що порушують екологічну безпеку. При цьому, 

зазначені прояви нерідко призводять до незворотного погіршення якості 

довкілля та завдання шкоди життю і здоров’ю населення. Тому важливою є 

наявність узгодженої системи правових норм, реалізація яких дозволить 

попередити можливі порушення екологічної безпеки у сфері спеціального 

природокористування або хоча б своєчасно припинити ті, які вже відбулись.  

Досліджуване забезпечення має здійснюватися шляхом реалізації 

відповідних правових засобів, перелік та зміст яких має враховувати 

особливості конкретної сфери життєдіяльності суспільства, в якій такі засоби 

реалізовуються. Зміст та порядок реалізації таких засобів має базуватись на 

гуманістичних підходах, відповідно до яких пріоритетне значення має 

попередження можливих негативних впливів на найвищі соціальні цінності, 

якими є життя і здоров’я людини [89, c. 285; 60, с. 129-158].  

Аналіз чинного екологічного законодавства у відповідній сфері та 

практики його застосування вказує на неможливість за сучасного його стану 

досягти мети правового регулювання, а саме – попередити можливі 

порушення екологічної безпеки при здійсненні діяльності із спеціального 

природокористування. Ці обставини зумовлюють потребу в удосконаленні 

правового забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування. 
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Слід зауважити, що важливе значення для реального, а не формального, 

забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального природокористування, 

має напрацювання заснованих на єдиних методологічних підходах 

узгоджених пропозицій щодо системного удосконалення чинного 

законодавства у відповідній сфері, які мають стати наслідком ґрунтовного 

теоретико-правового дослідження.  

Так, зазначене вимагає юридичної визначеності щодо правової природи 

забезпечення екологічної безпеки у досліджуваній сфері. Вважаємо, що вона 

являє собою регламентовану нормами екологічного права діяльність 

уповноважених суб’єктів, в межах якої реалізовуються відповідні засоби 

забезпечення. В свою чергу, екологічну безпеку спеціального 

природокористування доцільно розглядати як стан довкілля, досягнутий 

внаслідок реалізації нормативно визначених засобів її забезпечення, за якого 

не завдається негативних впливів на життя і здоров’я населення.  

Крім того, доцільно розглядати процеси забезпечення екологічної 

безпеки та здійснення спеціального природокористування як форми вияву 

відповідно екологічної та економічної складових сталого розвитку, які 

потрібно збалансувати правовими методами на засадах пріоритетності 

першої із названих складових [90, c. 45]. 

Видами спеціального природокористування, при реалізації яких 

потрібно забезпечувати екологічну безпеку, слід визнати ті, які 

характеризуються наявністю екологічного ризику. При цьому, різновиди 

зазначеного ризику слід розподіляти за: - джерелом походження (внаслідок 

використання забрудненого ресурсу або внаслідок особливостей конкретного 

виду діяльності із використання такого ресурсу); - масштабами (поширення 

на певну територію, кількість населення) та особливостями і небезпечністю 

прояву ризику, а також ймовірними наслідками такого прояву (хімічними, 

фізичними, медичними, генетичними тощо); - ступеня ймовірності прояву. 
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Вищий ступінь можливості прояву відповідного ризику, більші потенційні 

масштаби та небезпека його негативного впливу мають зумовлювати вищий 

рівень нормативно-правової деталізації та застосування імперативного 

методу правового регулювання.  

Вважаємо, що основними різновидами правовідносин, в межах яких 

слід забезпечувати екологічну безпеку спеціального природокористування, є 

дозвільні правовідносини та правовідносини із здійснення окремих видів 

природокористування на підставі одержаних дозвільних документів. При 

цьому основним засобом вказаного забезпечення в межах перших із 

виділених правовідносин є попередня (до початку здійснення відповідної 

діяльності) оцінка екологічної безпечності відповідного виду 

природокористування під час реалізації дозвільної процедури, а в межах 

других правовідносин слід застосовувати декілька таких засобів, а саме: 1) 

виконання природокористувачем обов’язку щодо використання природного 

ресурсу без порушень вимог екологічної безпеки (екологічно безпечно), 2) 

здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вказаного 

в п. 1 обов’язку, 3) застосування (здійснення) заходів юридичної 

відповідальності в разі недотримання вказаного в п. 1 обов’язку та 4) 

оперативне припинення права спеціального природокористування за умови 

порушення вимог екологічної безпеки при його реалізації. 

З огляду на вказане, встановлено, що на території України дослідження 

правового забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального 

природокористування де-факто почали проводитись ще в 60-ті – 70-ті роки 

XX століття при дослідженні проблем раціонального природокористування, 

серед об’єктів якого пропонувалось розглядати середовище життєдіяльності 

людини. В період незалежності України концепція правового забезпечення 

екологічної безпеки як важливої складової державної екологічної політики 

активно досліджується представниками школи екологічного права, що була 
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започаткована на юридичному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, а також окремими представниками 

інших правових шкіл України, а також інших наук. Водночас, ґрунтовних 

досліджень правового забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування до цього часу не здійснювалось.  

В якості методологічних засад цього дослідження доцільно 

використовувати підходи гуманістичної школи екологічного права, що була 

започаткована та функціонує на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема: 1) ідею про 

виділення права екологічної безпеки як складової предмету екологічного 

права України поряд із природоресурсовим та природоохоронними блоками; 

2) ідею про пріоритетність збереження життя і здоров’я людини по 

відношенню до економічної діяльності; 3) теорію про екологічний ризик як 

підставу виникнення, зміни та припинення правовідносин забезпечення 

екологічної безпеки; 4) теорію про правове забезпечення екологічної безпеки 

визначеними чинним законодавством засобами. 

 

1.2. Законодавче забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування 

 

Окремі аспекти правового забезпечення екологічної безпеки у сфері 

спеціального природокористування регламентуються на рівні актів чинного 

законодавства України, загальна характеристика якого у відповідній частині 

буде наведена в цьому підрозділі.  

Зазначені акти слід розподілити за їх змістовним наповненням та 

значенням на групи, що дасть можливість проілюструвати їх особливості та 

систему, а саме: 1) Конституція України [91] як нормативний акти вищої 

юридичної сили; 2) законодавчі акти політико-програмного характеру; 3) 
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міжнародно-правові акти, ратифіковані Верховною Радою України; 4) Закон 

України «Про охорону навколишнього природного середовища» як 

системоутворюючий акт екологічного законодавства; 5) законодавчі акти, що 

визначають загальні засади дозвільної системи у сфері господарської 

діяльності і поширюються в тому числі на сферу спеціального 

природокористування; 6) акти екологічного законодавства, в тому числі 

поресурсові законодавчі акти, які визначають порядок набуття прав на 

здійснення окремих видів спеціального природокористування; 7) підзаконні 

нормативно-правові акти, прийняті на виконання та у розвиток положень 

поресурсових актів в частині визначення порядку набуття і реалізації права 

спеціального природокористування; 8) нормативно-правові акти, які 

визначають кількісно-якісні показники (вимоги) екологічної безпеки щодо 

окремих видів природокористування.  

Основне місце серед досліджуваних в цьому підрозділі актів належить 

Конституції України, в якій закріплено право на екологічну безпеку як одне із 

основних прав людини (ст. 50), а також передбачено обов’язок держави 

забезпечувати екологічну безпеку (ст. 16). Крім того, як вже зазначалось 

вище, саме цей нормативний акт визнає відповідну моральним засадам 

українського суспільства ієрархію цінностей, серед яких основне місце 

відведене життю і здоров’ю людини, що закладає конституційне підґрунтя 

пріоритетності забезпечення екологічної безпеки, в тому числі у 

природоресурсовій сфері. У науковій літературі слушно зазначається, що 

Конституція України де-факто визначає засади публічного договору та з 

точки зору сучасних реалій  визначає основні соціальні цінності, щодо яких 

має бути розроблено відповідний правовий режим їх охорони та захисту [38, 

c. 245]. Очевидно, що такий режим повинен бути запровадженим в усіх 

сферах життєдіяльності суспільства, в тому числі – у сфері 

природокористування. 
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Важливе значення для ефективного забезпечення екологічної безпеки у 

досліджуваних правовідносинах мають приписи законодавчих актів політико-

програмного характеру, якими окреслюється загальний стан відповідних 

відносин, визначаються заходи щодо його поліпшення, а також 

формулюються важливі концептуальні підходи до їх регулювання та 

визначаються мета правового регулювання та основні завдання для її 

досягнення. 

Основне місце серед таких актів програмного характеру, на нашу 

думку, належить Основним засадам (стратегії) державної екологічної 

політики на період до 2020 року [92]. Як свідчить її розділ 1 «Загальні 

положення», основні проблеми сучасної України в екологічній сфері 

пов’язані, насамперед, із станом безпечності довкілля для життя і здоров’я 

людини. Так, у цьому розділі зазначено, що антропогенне й техногенне 

навантаження на навколишнє природне середовище в Україні в кілька разів 

перевищує відповідні показники в розвинутих країнах світу. Тривалість 

життя в Україні становить є нижчою, ніж у багатьох інших розвинених 

країнах світу, що значною мірою зумовлено забрудненням навколишнього 

природного середовища внаслідок провадження виробничої діяльності 

підприємствами гірничодобувної, металургійної, хімічної промисловості та 

паливно-енергетичного комплексу, які у процесі своєї діяльності здійснюють 

екологічно небезпечне спеціальне природокористування. Очевидно, що 

джерелами негативного впливу на населення є як згадане забруднення, так і 

перераховані види діяльності. Не зважаючи на те, що вказані положення 

аналізованого акту не мають безпосереднього регулятивного навантаження, 

вони мають важливе значення для спрямування розвитку і удосконалення 

нормативно-правового регулювання, адже визначають основні проблеми, які 

підлягають вирішенню та подоланню правовими засобами.  
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Крім того, проілюстрований у розділі 1 Основних засад (стратегії) 

державної екологічної політики на період до 2020 року стан окремих 

природних ресурсів та сфер діяльності свідчить про їх небезпеку насамперед 

для людини. Так, загрозливими є рівні забруднення атмосферного повітря і 

вод (які є життєво необхідними для будь-якої фізичної особи та щоденно 

використовуються нею для забезпечення фізичного існування), стан земель 

(які прямо та опосередковано впливають на екологічну безпеку, у тому числі 

через використання для вирощування продуктів харчування), а також стан 

інших екологічно ризикованих (тобто таких, при здійсненні діяльності в 

межах яких можливо заподіяння шкоди життю і здоров’ю людей) сфер: 

поводження з відходами й небезпечними хімічними речовинами та 

поводження з генетично модифікованими організмами. Також недостатньо 

регламентованою та забезпеченою, у тому числі правовими засобами, є сфера 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного й природного характеру та 

реагування на них. 

Слід зазначити, що переважна більшість виокремлених у Основних 

засадах (стратегії) державної екологічної політики на період до 2020 року  

загроз у сфері неналежної охорони навколишнього природного середовища та 

його окремих компонентів (забруднення атмосферного повітря, вод, ґрунтів, 

лісів [93, c. 354], недостатній обсяг фінансування робіт, спрямованих на 

зменшення впливу на навколишнє природне середовище, зумовленого 

розробкою родовищ тощо) так чи інакше є небезпечними для екологічної 

безпеки, адже через названі компоненти здійснюється негативний вплив на 

життя і здоров’я людей. 

Зазначене дає підстави констатувати, що українською державою 

визнано найбільшу кількість загроз у сфері екології саме для права людини 

на безпечне для життя і здоров’я довкілля, яке може порушуватися й 

порушується при здійсненні різних видів діяльності. З урахуванням вказаного 
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в розділі 2 нормативного акту, що аналізується, сформульовано мету 

національної екологічної політики, яка полягає в стабілізації й поліпшенні 

стану навколишнього природного середовища України шляхом інтеграції 

екологічної політики із соціально-економічним розвитком України для 

гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і 

здоров’я населення (що виділено на першому місці), впровадження 

екологічно збалансованої системи природокористування та збереження 

природних екосистем [94, c. 71-72].  

Також в Основних засадах (стратегії) державної екологічної політики на 

період до 2020 року серед основних принципів національної екологічної 

політики визначено декілька безпосередньо спрямованих на забезпечення 

екологічної безпеки: - запобігання надзвичайним ситуаціям природного й 

техногенного характеру, що передбачає аналіз і прогнозування екологічних 

ризиків, які ґрунтуються на результатах стратегічної екологічної оцінки, 

державної екологічної експертизи, а також державного моніторингу 

навколишнього природного середовища; - забезпечення екологічної безпеки й 

підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи; - відповідальність сучасного покоління за 

збереження довкілля на благо майбутніх поколінь; - відповідальність органів 

виконавчої влади за доступність, своєчасність і достовірність екологічної 

інформації; - доступність, достовірність та своєчасність отримання 

екологічної інформації; - державна підтримка та стимулювання вітчизняних 

суб’єктів господарювання, які здійснюють модернізацію виробництва, 

спрямовану на зменшення негативного впливу на навколишнє природне 

середовище.  

Стратегічними цілями національної екологічної політики, 

безпосередньо спрямованими на забезпечення екологічної безпеки, у розділі 

3 Основних засад (стратегії) державної екологічної політики на період до 
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2020 року  визначено: 1) поліпшення екологічної ситуації та підвищення 

рівня екологічної безпеки (за окремими сферами природних ресурсів та сфер: 

атмосферне повітря; охорона водних ресурсів, земель і ґрунтів, лісів; 

геологічне середовище та надра; захист від надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру; відходи та небезпечні хімічні 

речовини; біобезпека); 2) досягнення безпечного для здоров’я людини стану 

навколишнього природного середовища. 

Опосередковано (тобто, впливаючи на сфери та об’єкти, від стану яких 

залежить відсутність неприпустимих загроз екологічній безпеці) 

забезпеченню права людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля 

повинні, на нашу думку, сприяти інші передбачені в Основних засадах 

(стратегії) державної екологічної політики на період до 2020 року стратегічні 

цілі національної екологічної політики, а саме: 1) підвищення рівня 

суспільної екологічної свідомості; 2) інтеграція екологічної політики та 

вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління; 3) 

припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття й формування 

екологічної мережі; 4) забезпечення екологічно збалансованого 

природокористування; 5) удосконалення регіональної екологічної політики. 

Наведені положення Основних засад (стратегії) державної екологічної 

політики на період до 2020 року дають обґрунтовані підстави стверджувати 

про декларування важливості й навіть життєвої необхідності вживання 

широкого кола заходів, спрямованих на гарантування непорушності 

екологічної безпеки. Також, застосовуючи системно-логічне тлумачення 

положень аналізованого акта, можна дійти до висновку про підтвердження в 

ньому першочерговості забезпечення права людини на безпечне для життя і 

здоров’я довкілля по відношенню до інших видів діяльності у сфері 

природокористування. 
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Водночас треба відзначити, що безпосередньо в тексті Основних засад 

(стратегії) державної екологічної політики на період до 2020 року  відсутні 

положення про пріоритетне забезпечення екологічної безпеки щодо 

спеціального природокористування, що, на нашу думку, потребує 

виправлення шляхом внесення відповідних змін і доповнень до цього 

нормативного акта. 

Законодавчим актом програмного характеру, що містив окремі норми з 

питань забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування, 

до останнього часу був Закон України «Про основи національної безпеки» від 

19 червня 2003 р. [95], який втратив чинність із набранням чинності Законом 

України «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 р. [96].  

Положення Закону України «Про основи національної безпеки» 

підтверджували поширену в науці екологічного права позицію, відповідно до 

якої екологічну безпеку слід розглядати складовою національної та 

міжнародної [97, c. 44-47; 98]. Слід зазначити, що вказаний закон визнавав і 

визначав загрози національним інтересам в екологічній сфері (ст. 7), при 

цьому переважна більшість виділених у такій сфері загроз стосувалися саме 

життя і здоров’я людини та її права на екологічну безпеку, в тому числі у 

сфері природокористування.  Крім того, переважна більшість виокремлених 

Законом України «Про основи національної безпеки» напрямів державної 

політики з питань національної безпеки України в екологічній сфері були 

спрямовані на дотримання екологічної безпеки, в тому числі при здійсненні 

окремих різновидів права спеціального природокористування (1) 

впровадження у виробництво сучасних, екологічно безпечних технологій, 

розвиток технологій перероблення та утилізації відходів; 2) поліпшення 

екологічного стану річок України, насамперед басейну р. Дніпро, та якості 

питної води; 3) стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і 

промислових центрах Донецько-Придніпровського регіону; тощо). 
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Нині чинний Закон України «Про національну безпеку України» не 

передбачає окремих конкретних положень, спрямованих на виділення та 

подолання загроз національній безпеці при здійсненні спеціального 

природокористування, внаслідок чого цей нормативний акт зазнав 

обґрунтованої критики, з якою ми погоджуємось, ще на стадії проекту [99, c. 

78]. На нашу думку, зазначене є регресом у правовому регулюванні такої 

важливої складової національної безпеки, як екологічна безпека. 

Програмним законодавчим актом галузевого спрямування слід визнати 

Загальнодержавну цільову програму розвитку водного господарства та 

оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, затверджену 

Законом України від 24 травня 2012 р. [100]. Метою зазначеного 

нормативного акту є визначення основних напрямів державної політики у 

сфері водного господарства для задоволення потреби населення й галузей 

національної економіки у водних ресурсах, збереження і відтворення водних 

ресурсів, впровадження системи інтегрованого управління водними 

ресурсами за басейновим принципом, відновлення ролі меліорованих земель 

у продовольчому та ресурсному забезпеченні держави, оптимізація 

водоспоживання, запобігання та ліквідація наслідків шкідливої дії вод. Як 

вбачається із наведеного, в якості складової мети Загальнодержавної цільової 

програми розвитку водного господарства та оздоровлення басейну річки 

Дніпро на період до 2021 року не визначено удосконалення правових засад 

забезпечення екологічної безпеки у відповідній сфері при набутті та 

здійсненні права спеціального водокористування. Водночас, серед завдань і 

заходів цієї програми, визначених у її однойменному розділі, визначено лише 

заходи, що мають відношення до основної водної артерії України – річки 

Дніпро. Жодних заходів щодо забезпечення екологічної безпеки при 

використанні інших водних об’єктів Загальнодержавної цільової програми 

розвитку водного господарства та оздоровлення басейну річки Дніпро на 
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період до 2021 року з незрозумілих причин не містить. Так само в її тексті 

відсутні положення, які б передбачали конкретні заходи, спрямовані на 

досягнення вказаних вище завдань і заходів, що, на наше переконання, 

унеможливлює їх реалізацію.  

Ще одним нормативно-правовим актом програмного характеру, який 

стосується одного із виділених в цій роботі різновидів спеціального 

продокористування (поводження із відходами), була формально чинна на 

даний час (але за змістом розрахована до 2011 року) Програма поводження з 

твердими побутовими відходами, затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 265 [101], яка характеризуються 

недостатнім рівнем конкретизації нормативних приписів та потребує 

удосконалення [102, с. 78-79]. У розділі 1 «Сучасний стан сфери поводження 

з твердими побутовими відходами» вказаної програми було визнано, що 

майже всі побутові відходи захоронюються на полігонах, переважна 

більшість яких працює в режимі перевантаження, тобто з порушенням 

проектних показників щодо обсягів накопичення відходів; водночас полігони 

є джерелом інтенсивного забруднення атмосфери та підземних вод і 

практично ні на одному з них не знешкоджується фільтрат; майже всі такі 

полігони потребують невідкладної санації та рекультивації; питання 

створення нових полігонів не вирішуються, а половина полігонів побутових 

відходів приймає промислові відходи; у багатьох містах триває утворення 

несанкціонованих звалищ побутових відходів. При цьому, жодних конкретних 

заходів щодо удосконалення нормативно-правового регулювання відповідних 

відносин з метою подолання вищезазначених проблем у аналізованій 

програмі закріплено не було.  

Важливе значення для реального забезпечення екологічної безпеки у 

сфері спеціального природокористування можуть відігравати обов’язкові для 

України акти міжнародного законодавства, серед яких, з огляду на сучасні 
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євроінтеграційні прагнення України, основне місце належить Угоді про 

асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами 

від 27 червня 2014 р. [103]. 

Як зазначалось, основне спрямування правового регулювання відносин 

спеціального природокористування має бути сфокусовано передусім на 

попередження можливих порушень екологічної безпеки, що відповідає 

усталеним підходам в ЄС, а значить - є актуальним для України в контексті 

євроінтеграційних прагнень. Так, пріоритетність попереджувальних заходів 

перед іншими заходами забезпечення екологічної безпеки проголошується в 

ч. 2 ст. 174 Договору про заснування Європейської Спільноти від 26 березня 

1957 року [104, с. 272], якою визначено, що політика країн-учасниць щодо 

довкілля має на меті досягти високого рівня захисту з урахуванням розмаїття 

становища у різних регіонах Спільноти, для чого таку політику належить 

ґрунтувати на принципі застереження, що полягає у вжитті запобіжних 

заходів, а також відшкодування заподіяної довкіллю шкоду насамперед через 

усунення її джерел [105], що, на нашу думку, можна розглядати як 

попередження (превенцію) на майбутнє. Отже, країни ЄС на найвищому рівні 

підтвердили пріоритетне значення попередження негативних впливів на 

довкілля, однією із форм реалізації чого має бути попередня перевірка 

екологічної безпечності планованої діяльності у сфері спеціального 

природокористування як невід’ємна складова відповідної дозвільної 

процедури. 

Окрім вказаного, де-факто першочерговість запровадження попередньої 

оцінки екологічної безпечності певних об’єктів та/або видів діяльності 

підтверджується змістом Додатку ХХХ до Угоди про асоціацію між 

Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, відповідно до 
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якого Україна зобов’язалась поступово наблизити своє законодавство до 

законодавства ЄС у встановлені строки, найтриваліші з яких не перевищують 

декількох років. 

Акти законодавства ЄС, які містять процедури, що мають бути 

запроваджені до вітчизняного законодавства, розподілені у вказаному 

Додатку за сферами правового регулювання, при цьому значну частину актів 

складають ті, що стосуються забезпечення екологічно безпечного 

природокористування. Слід зазначити, що більшість вказаних в Додатку XXX 

до Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, директив з різним ступенем деталізації містять 

положення, що упорядковують окремі процедури та заходи, реалізація яких 

дозволяє забезпечити баланс екологічної та економічної складових сталого 

розвитку при здійсненні природокористування шляхом досягнення високого 

рівня екологічної безпечності такої діяльності. При цьому, чимало положень 

мають яскраво виражений превентивний характер, адже дозволяють 

оцінювати плановану діяльність до початку її здійснення і відмовляти у 

наданні дозволу на її здійснення у випадку встановлення неможливості 

забезпечення екологічної безпеки при її здійсненні.  

Узагальнено серед серед процедур та засобів, передбачених 

визначеними в Додатку ХХХ Угоді про асоціацію між Україною, з одного 

боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, актами ЄС, слід виділити: 1) процедури 

оцінки можливості дотримання екологічної безпеки при здійсненні 

природокористування до надання відповідного дозвільного документа, 2) 

встановлення актуальних вимогам сьогодення конкретних кількісно-якісних 

показників діяльності у сфері спеціального природокористування, на предмет 

відповідності яким має бути оцінено плановану діяльність, 3) встановлення 
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зобов’язань держав щодо поетапного запровадження більш жорстких вимог в 

частині параметрів здійснення певних видів діяльності, дотримання яких 

дозволятиме зменшувати рівень екологічного ризику. 

Водночас, конкретну процедуру попередньої, на стадії прийняття 

рішення про видачу відповідного дозволу, оцінки екологічної безпечності 

здійснюваної діяльності, запровадження якої до національного законодавства 

може мати вплив також на сферу спеціального природокористування, містить 

передусім Директива № 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і 

приватних проектів на навколишнє середовище [106], яка на нашу думку, 

символічно названа першою у вищепроцитованому переліку із Додатку ХХХ 

Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами.  

Важливість запровадження у законодавстві України визначених 

Директива № 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних 

проектів на навколишнє середовище процедур визнавалось також у 

розміщеному на Урядовому порталі (єдиний веб-портал органів виконавчої 

влади України) [107] Плані імплементації зазначеної директиви [108]. 

Зокрема, у вказаному Плані зазначалось, що, в тому числі внаслідок 

численних та безсистемних змін, вітчизняне законодавство з питань оцінки 

впливу на довкілля не відповідало європейським вимогам, а також 

підтверджувалось, що у відповідній сфері Україна відстає як у виконанні 

міжнародних зобов’язань, так і у реалізації власних планів імплементації 

відповідних конвенцій та апроксимації до законодавства ЄС. При цьому, 

стверджувалось, що система оцінки впливу на довкілля потребує значного 

удосконалення та розбудови «з нуля» відповідних механізмів. 

Окреме важливе місце у системі джерел права, що регулюють 

досліджувані в цій роботі відносини, є Закон України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» як основний системоутворюючий 
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законодавчий акт. Так, як вже зазначалось, саме вказаним законом (ст. 3) 

визначаються основні принципові засади регулювання всіх без виключення 

екологічних відносин, в тому числі – правовідносин забезпечення екологічної 

безпеки спеціального природокористування. Також в цьому законі визначені 

загальні засади спеціального природокористування (ст. 9), закріплено право 

на екологічної безпеки як суб’єктивна категорія, визначено екологічну 

безпеку як стан довкілля (ст. 50), а також міститься цілий розділ (XI), 

присвячений правовим заходам щодо забезпечення екологічної безпеки в 

різних сферах життєдіяльності суспільства.  

Наступною групою виділених в цій роботі нормативно-правових актів є 

акти, що визначають загальні засади дозвільної системи у сфері 

господарської діяльності і поширюються в тому числі на сферу спеціального 

природокористування.  

Загальні засади дозвільної системи у сфері господарської діяльності, 

які поширюються також на відносини у сфері природокористування, 

визначаються: Законом України «Про довільну систему у сфері господарської 

діяльності» [109], яким встановлено правові та організаційні засади 

функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і 

порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи 

дозвільного характеру, державних адміністраторів; Законом України «Про 

Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» 

від 19 травня 2011 р. [110], яким встановлено заборону вимагати від суб’єктів 

господарювання отримання документів дозвільного характеру, необхідність 

отримання яких не передбачена законом та які не внесені до затвердженого 

цим законом переліку. 

Закон України «Про довільну систему у сфері господарської 

діяльності» містить визначення основних ключових понять відповідної 

сфери, основними серед яких, на нашу думку, є: «дозвільна система у сфері 
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господарської діяльності» (під якою розуміється сукупність урегульованих 

законодавством відносин, які виникають між дозвільними органами, 

державними адміністраторами та суб’єктами господарювання у зв’язку з 

видачею документів дозвільного характеру, переоформленням, видачею 

дублікатів, анулюванням документів дозвільного характеру) та «документ 

дозвільного характеру» (яким вважають дозвіл, висновок, рішення, 

погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов’язаний 

видати суб’єкту господарювання в разі надання йому права на провадження 

певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської 

діяльності та/або без наявності якого суб’єкт господарювання не може 

проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів 

господарської діяльності). 

Зазначимо, що обидва ці закони мають універсальний характер і, окрім 

іншого, можуть бути застосовані до відносин спеціального 

природокористування. Зазначене підтверджується різновидами дозвільних 

документів на здійснення окремих видів спеціального природокористування, 

зазначених у Законі України «Про Перелік документів дозвільного характеру 

у сфері господарської діяльності». Крім того, серед об’єктів, на які видаються 

документи дозвільного характеру, Законом України «Про довільну систему у 

сфері господарської діяльності» названі природні ресурси, земельна ділянка, 

ґрунтовий покрив земельних ділянок, а також документи, які 

використовуються суб’єктом господарювання під час проходження 

погоджувальної (дозвільної) процедури (зокрема землевпорядна 

документація та гірничий відвід). 

Водночас, як Закон України «Про довільну систему у сфері 

господарської діяльності», так і України «Про Перелік документів 

дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», не містять 
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конкретних положень, які б стосувались забезпечення екологічної безпеки, а 

тому не можуть бути безпосередньо застосовані для такого забезпечення.  

Важливе значення серед нормативно-правових актів у сфері 

забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування 

належить актам екологічного законодавства, які визначають порядки набуття 

прав на здійснення та здійснення спеціального використання окремих 

природних ресурсів. Йдеться про так звані поресурсові законодавчі акти, 

тобто акти, якими регламентовано порядок використання, охорони та 

відтворення окремих природних ресурсів, що можуть бути об’єктами права 

спеціального природокористування, а також здійснення поводження із 

об’єктами підвищеної небезпеки та відходами. 

До таких актів насамперед належать Земельний кодекс України від 25 

жовтня 2001 р. [111], Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. [112], 

Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. [113], Лісовий кодекс України 

від 21 січня 1994 р. [114] (так звані поресурсові кодекси), а також Закон 

України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»
 
[115], Закон України «Про 

відходи» [116], Закон України «Про охорону атмосферного повітря» [117] 

тощо.  

Вказані законодавчі акти визначають види природокористування, які 

потребують отримання дозвільних документів, порядок отримання (видачі) 

таких документів (включно із визначенням уповноважених на видачу органів, 

порядку звернення до них, вимог до переліку та змісту документів, що 

подаються заявником, підстав видачі або відмови у видачі тощо). Наприклад, 

процедура передачі земельних ділянок та прав на них із земель державної або 

комунальної власності на конкурентних засадах визначена главою 21 

Земельного кодексу України, порядок надання дозволів на спеціальне 

водокористування встановлено ст. 49 Водного кодексу України, процедура 
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отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря 

передбачена ст. 11 Закон України «Про охорону атмосферного повітря».  

Також зазначені поресурсові акти регламентують порядок здійснення 

відповідного права природокористування шляхом визначення прав і 

обов’язків відповідних природокористувачів, особливостей їх здійснення, 

обмеження і припинення, що в цій роботі визнається засобами забезпечення 

екологічної безпеки спеціального природокористування. Наприклад, підстави 

припинення права власності та права користування земельною ділянкою 

визначено у ст. 140 та 141 Земельного кодексу України, а підстави 

примусового припинення прав на земельну ділянку закріплені у ст. 143 

Земельного кодексу України; підстави і порядок припинення права 

спеціального водокористування передбачені відповідно у ст. 55 та ст. 56 

Водного кодексу України; умови і порядок припинення права користування 

надрами, а також позбавлення такого права землевласників та 

землекористувачів містяться у відповідно ст. 26 та ст. 27 Кодексу України про 

надра. 

На виконання та з метою деталізації приписів законодавчих актів у 

сфері природокористування діють підзаконні нормативно-правові акти, які 

деталізують окремі процедурні питання, що стосуються як стадії видачі 

дозвільних документів, так і здійснення права спеціального 

природокористування. Зокрема, умови і механізм видачі лісорубного або 

лісового квитка як спеціального дозволу на використання лісових ресурсів 

встановлені Порядком видачі спеціальних дозволів на використання лісових 

ресурсів, а порядок спеціального використання лісових ресурсів визначено 

Порядком спеціального використання лісових ресурсів, затвердженими 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 761 [118].  

Тривалий час процедура видачі дозволів на спеціальне 

водокористування визначена Порядком погодження та видачі дозволів на 
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спеціальне водокористування, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 березня 2002 р. № 321 [119]. В червні 2017 р. набули чинності 

зміни до ст. 49 Водного кодексу України [120], які істотно змінили зазначену 

процедуру, що обумовило внесення змін до названого підзаконного 

нормативно-правового акта. 

У сфері видачі дозволів на надрокористування діє відразу декілька 

нормативно-правових актів, затверджених Кабінетом Міністрів України [121, 

c. 103]: 1) Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на 

користування надрами, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України відповідно від 30 травня 2011 р. № 594 [122]; 2) Порядок надання 

спеціальних дозволів на користування надрами, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 [123], яким 

упорядковано процедуру надання спеціальних дозволів на користування 

надрами у межах території України, її континентального шельфу та 

виключної (морської) економічної зони, а також визначено процедуру 

продовження строку дії, переоформлення, видачі дубліката, зупинення дії чи 

анулювання дозволу та внесення до нього змін; 3) Положення про порядок 

надання гірничих відводів (далі – Положення про відводи), затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 59 [124], яким 

встановлено процедуру надання гірничих  відводів (частини надр) 

користувачам на території України для розробки родовищ твердих, рідких та 

газоподібних корисних копалин, а також будівництва і експлуатації підземних 

споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин. 

Єдиний механізм проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею 

дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами встановлено Порядком проведення та оплати 

робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, 
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організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. 

№ 302 [125; 126, с. 153]. Інструкцією про загальні вимоги до оформлення 

документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, 

затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища України від 9 березня 2006 року № 108 [127] визначені спеціальні 

вимоги до переліку та змісту тих документів, якими обґрунтовуються 

заплановані обсяги викидів, за відсутності яких відповідний дозвіл не може 

бути видано. 

З огляду на критично оцінені в цій роботі зміни до Закону України 

«Про об’єкти підвищеної небезпеки», відповідно до яких із нього виключені 

норми, які вимагали отримання дозволів на будівництво та експлуатацію 

вказаних об’єктів, безпосередньо норм дозвільного характеру у названому 

законодавчому акті на сьогодні не залишилось. Найбільш подібними до 

дозвільних процедур у відповідній сфері на даний час є процедури 

ідентифікації та декларування об’єктів підвищеної небезпеки, детально 

регламентовані на підзаконному рівні. Так, порядок ідентифікації та обліку 

об’єктів підвищеної небезпеки (тобто визначення вказаних об’єктів серед 

потенційно небезпечних об'єктів) та порядок декларування безпеки об’єктів 

підвищеної небезпеки затверджені постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 липня 2002 р. № 956 [128].  

Не менш важливою групою нормативно-правових актів, що 

регламентують забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування, є нормативно-правові акти, які містять кількісно-якісні 

показники (вимоги) екологічної безпеки щодо здійснення окремих видів такої 

діяльності. При цьому слід уточнити, що під кількісними показниками 
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доцільно розуміти ті, які підлягають числовому вираженню у певних 

величинах (одиницях виміру), а якісними – ті характеристики, які 

зазначаються без вказівки на їх числове значення в будь-яких одиницях 

виміру. Такими показниками на даний час можна з певним рівнем умовності 

вважати визначені ст. 33 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» екологічні нормативи. До вказаних нормативів 

віднесено гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє природне 

середовище забруднюючих хімічних речовин, рівні допустимого шкідливого 

впливу на нього фізичних та біологічних факторів, нормативи гранично 

допустимих концентрацій забруднюючих речовин у навколишньому 

природному середовищі, які сьогодні відносять до найбільш значимих для 

правового механізму забезпечення екологічної безпеки [129, с. 21]. Зазначена 

умовність обумовлена тим, що перелічені різновиди нормативів не нормують 

безпосередньо окремі види діяльності із спеціального природокористування, 

а переважно стосуються наслідків такої діяльності у вигляді впливів на 

окремі елементи довкілля. Зокрема, нормативи граничнодопустимих викидів 

забруднюючих речовин із стаціонарних джерел затверджені наказом 

Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27 

червня 2006 р.№ 309 [130]. Нормативи визначено у формі таблиць, які містять 

назви забруднюючих речовин і граничні їх кількості, що можуть викидатись 

за одиницю часу, тобто фактично висуваються вимоги до наслідків діяльності 

(обсягу викидів), а не до устаткування, яке є джерелом таких викидів.  

Гранично допустимі концентрації і орієнтовні допустимі рівні 

шкідливих речовин у воді водних об’єктів господарсько-питного та 

культурно-побутового водокористування було викладено в якості додатку № 3 

до прийнятих ще в радянський період Санітарних правил і норм охорони 

поверхневих вод від забруднення [131]. Водночас, приймаючи до уваги 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 р. № 94-р «Про 
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визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на 

території  України, актів санітарного законодавства» [132], застосування 

вказаного акта санітарного законодавства колишнього СРСР де-факто 

видається неможливим.  

Вважаємо також, що окрім вказаних у ст. 33 Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища» екологічних нормативів, 

роль кількісно-якісних показників екологічної безпеки природокористування 

можуть виконувати гранично допустимі обсяги (ліміти) окремих видів 

природокористування, які дозволяють зменшити негативний вплив діяльності 

на відповідний природний ресурс, а отже – і на екологічну безпеку. 

Наприклад, ст. 49 Водного кодексу України передбачено встановлення ліміту 

скидання забруднюючих речовин – граничного обсягу скиду забруднюючих 

речовин у поверхневі водні об’єкти, який встановлюється в дозволі на 

спеціальне водокористування.  

Ст. 71 Лісового кодексу України передбачає встановлення лімітів 

заготівлі деревини в порядку рубок головного користування, а ст. 72 та 73 

цього ж кодексу – відповідно ліміти використання лісових ресурсів при 

заготівлі другорядних лісових матеріалів та ліміти використання лісових 

ресурсів при здійснення побічних лісових користувань. 

В Законі України «Про охорону атмосферного повітря» визначено 

низку нормативів в галузі охорони атмосферного повітря, завданнями яких є 

насамперед забезпечення безпечного навколишнього природного середовища 

та запобігання екологічним катастрофам. Серед вказаних нормативів в 

контексті теми цієї роботи заслуговують на увагу всі визначені у вказаному 

законі, а саме: 1) нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря, які 

складаються із нормативів якості атмосферного повітря та гранично 

допустимих рівнів впливу акустичного, електромагнітного, іонізуючого та 

інших фізичних факторів і біологічного впливу на стан атмосферного повітря 
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населених пунктів (ст. 6), 2) нормативи гранично допустимого впливу 

фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел (ст. 7); 3) нормативи 

гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів 

стаціонарних джерел (ст. 8); 4) нормативи вмісту забруднюючих речовин у 

відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел (ст. 9). 

Процедура розробки та впровадження вищевказаних нормативів 

визначена на підзаконному рівні. Так, Порядок розроблення і затвердження 

нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних 

факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря 

затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. 

№ 300 [133], Порядок розроблення та затвердження нормативів 

граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. № 

1780 [134], Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної 

безпеки атмосферного повітря затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 березня 2002 р. № 299 [135]. 

Підсумовуючи, слід визнати наявність в Україні значної кількості 

нормативно-правових актів, які прямо або опосередковано можуть бути 

застосовані для забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування. Такі акти доцільно розподілити на групи за рівнем 

юридичної сили та за предметом регулювання. Водночас, положення 

зазначених нормативно-правових актів відповідного спрямування нерідко є 

нечіткими, бланкетними, колізійними, що ускладнює їх ефективне 

застосування. На відміну від вітчизняних нормативно-правових актів, в 

контексті придатності для попередження порушень екологічної безпеки, акти 

ЄС видаються більш прогресивними за своїм змістовним наповненням, 

визначеними ним процедурами та порядком їх реалізації. Тому одним із 
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способів удосконалення національного законодавства у досліджуваній сфері є 

його адаптація до законодавства ЄС.  

 

Висновки до Розділу 1 

 

За наслідками проведеного аналізу методологічних, теоретичних та 

законодавчих засад екологічної безпеки спеціального природокористування в 

України можна зробити наступні висновки. 

1. Перші спеціальні дослідження проблем правового регулювання 

безпечності природокористування для населення були проведені на теренах 

сучасної України представником Київського державного університету імені 

Т.Г. Шевченка В.Л. Мунтяном у 60-ті – 80-ті роки ХХ століття в межах 

досліджень, присвячених правовій охороні природи. Дослідження вченого у 

зазначений період є прикладом еволюціонування наукової концепції 

«раціонального природокористування» та «правової охорони природи» в 

частині посилення уваги до правового забезпечення безпечного для людини 

середовища її існування, яке набуло негативних якісних властивостей 

внаслідок нераціонального споживацького використання природних ресурсів; 

в цей же період важливим явищем у розвитку науково-правових досліджень 

раціонального та ощадливого природокористування і забезпечення безпеки 

середовища життєдіяльності населення були роботи Ю.С. Шемшученка, Б.В. 

Розовського, Н.І. Малишевої, В.І. Андрейцева. 

2. В період незалежності України проблеми правового забезпечення 

екологічної безпеки досліджувались передусім представниками наукової 

школи екологічного права, яка функціонує на базі юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; зазначені 

питання досліджуються також представниками інших шкіл екологічного 
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права, а також представниками інших наук (географії, економіки, державного 

управління тощо). 

2. Проведене в цій роботі дослідження базується на концепції 

гуманістичної доктрини екологічного права, відповідно до якої: право 

екологічної безпеки розглядається як складова предмету (підгалузі) 

екологічного права; екологічна безпека підлягає пріоритетному забезпеченню 

у відносинах, що характеризуються наявністю екологічного ризику, шляхом 

реалізації визначених законодавством засобів такого забезпечення; зазначена 

концепція була розроблена та одержала свій розвиток насамперед у працях 

представників Київської школи екологічного права, що функціонує на 

юридичному факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

3. Нормативно-правові акти, що регламентують забезпечення 

екологічної безпеки у сфері спеціального природокористування, доцільно 

поділяти на: 1) Конституцію України як нормативний акти вищої юридичної 

сили; 2) законодавчі акти політико-програмного характеру; 3) міжнародно-

правові акти, ратифіковані Верховною Радою України; 4) Закон України «Про 

охорону навколишнього природного середовища» як системоутворюючий акт 

екологічного законодавства; 5) законодавчі акти, що визначають загальні 

засади дозвільної системи у сфері господарської діяльності і поширюються в 

тому числі на сферу спеціального природокористування; 6) акти екологічного 

законодавства, в тому числі поресурсові законодавчі акти, які визначають 

порядок набуття прав на здійснення та здійснення окремих різновидів 

спеціального природокористування; 7) підзаконні нормативно-правові акти, 

прийняті на виконання та у розвиток положень вказаних в п. 6 поресурсових 

актів в частині визначення порядку набуття і реалізації права спеціального 

природокористування; 8) нормативно-правові акти, які визначають кількісно-
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якісні показники (вимоги) екологічної безпеки щодо окремих видів 

природокористування.  

4. Основне місце серед нормативно-правових актів, що регулюють 

забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального природокористування, 

належить Конституції України, в якій закріплено право на екологічну безпеку 

як одне із основних прав людини (ст. 50), а також передбачено обов’язок 

держави забезпечувати екологічної безпеки (ст. 16). Крім того, саме 

Основний закон визнає відповідну моральним засадам українського 

суспільства ієрархію цінностей, серед яких основне місце відведене життю і 

здоров’ю людини, що закладає конституційне підґрунтя пріоритетності 

забезпечення екологічної безпеки у природоресурсовій сфері. 

5. Важливе значення для ефективного забезпечення екологічної безпеки 

у досліджуваних правовідносинах мають приписи законодавчих актів 

політико-програмного характеру, зокрема, Основних засад (стратегії) 

державної екологічної політики на період до 2020 року, Загальнодержавної 

цільової програми розвитку водного господарства та екологічного 

оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, Програми 

поводження з твердими побутовими відходами, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 265. 

6. Суттєвий вплив на реальне забезпечення екологічної безпеки у сфері 

спеціального природокористування можуть відігравати обов’язкові для 

України акти міжнародного законодавства, серед яких основне місце 

належить Угоді про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами; Додатком XXX до зазначеної Угоди про асоціацію 

передбачено запровадження до вітчизняного законодавства процедур та 

механізмів попередньої оцінки екологічної безпечності певних видів 
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природокористування, а також зменшення негативних впливів на довкілля та 

населення при їх здійсненні.  
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РОЗДІЛ 2. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

2.1. Правова природа забезпечення екологічної безпеки 

спеціального природокористування  

 

Життєво необхідною умовою існування людини є наявність безпечного 

довкілля як сукупності природних та антропогенних об’єктів, умов та 

факторів, які її оточують [136]. Зазначений постулат отримав своє 

закріплення на рівні Конституції України, статтею 3 якої серед благ, що 

становлять найвищу соціальну цінність, названі життя і здоров’я людини. 

Гарантування та захист названих благ здійснюється передусім шляхом 

нормативного закріплення та реалізації права людини на безпечне для життя і 

здоров’я довкілля, яке у доктрині екологічного права називають правом на 

екологічну безпеку. 

Водночас, стан забруднення довкілля в Україні, який має ознаки 

екологічної кризи, зумовлює масові порушення права на екологічну безпеку, 

які нерідко мають характер прихованих (латентних) та не отримують 

належного реагування з боку держави. При цьому, джерелом негативних 

впливів на довкілля та екологічну безпеку, з-поміж інших, є також діяльність 

у сфері спеціального природокористування, при здійснення якої, часто за 

рахунок нехтування екологічними інтересами, отримується певний 

економічний ефект. Так, в тексті Основних засад (стратегії) державної 

екологічної політики на період до 2020 року українською державою визнано, 

що антропогенне і техногенне навантаження на навколишнє природне 

середовище в Україні у кілька разів перевищує відповідні показники у 

розвинутих країнах світу, а серед першопричин екологічних проблем України 
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- існуюча система державного управління у сфері охорони навколишнього 

природного середовища та регулювання використання природних ресурсів.  

Наведена в Основних засад (стратегії) державної екологічної політики 

на період до 2020 року загальна характеристика стану здійснення 

використання окремих природних ресурсів є невтішною, адже всі основні 

природні ресурси використовуються нераціонально, є забрудненими і 

створюють небезпеку для населення в процесі їх використання.  

Зазначене узгоджується із висловленою в науці екологічного права ще 

за десять років до прийняття Основних засад (стратегії) державної 

екологічної політики на період до 2020 року позицією, відповідно до якої 

можна констатувати, що практично немає такої сфери діяльності, 

нормативно-правове регулювання якої не зачіпає забезпечення її з позицій 

вимог екологічної безпеки, тобто реально в законотворчому процесі 

простежується екологізація багатьох галузей законодавства, тісно пов’язана з 

упровадженням у «тканину» матеріально-правових та процесуально-

правових норм і приписів різних вимог, правил та нормативів екологічної 

безпеки. Причому перелік видів діяльності, при здійсненні яких повинно 

бути забезпечена екологічна безпека, постійно розширюється [137, с. 5].  

Зазначене вище підтверджує важливість наукових досліджень 

забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування, 

основою яких є розуміння його правової природи. В свою чергу, з метою 

визначення правової природи вказаного забезпечення доцільно здійснити: 1) 

аналіз змісту ключових правових явищ, правова природа поєднання яких 

досліджується в цій роботі - «екологічна безпека» та «спеціальне 

природокористування», за наслідками якого буде сформульовано визначення 

«правове забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування» та «екологічна безпека спеціального 

природокористування»; 2) визначення правових ознак екологічної безпеки 
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спеціального природокористування; 3) аналіз основних рис концепції сталого 

розвитку та особливостей її реалізації, яка лежить в основі правового 

забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування.  

Екологічна безпека як явище та стан є предметом вивчення різних наук, 

при цьому для його повного та всебічного розуміння важливо врахувати 

відповідні наукові позиції представників різних наук.  

З позицій політичної науки екологічна безпека досліджувалась А. 

Махмудом [138] та С.Г. Прутько [139, с. 1-5], в контексті науки державного 

управління - Ю.С. Ковалевською [140, с. 6]. 

Варто зазначити, що екологічна безпека як юридична категорія 

викликає значний інтерес серед сучасних вчених-правознавців, якими 

проведено ряд змістовних досліджень названої категорії. Так, Г.П. Сєров [141, 

c. 34], О.Л. Дубовик [142, c. 579-580], Г.В. Анісімова [143, c. 136-138], А.К. 

Голіченков [144], О.М. Хіміч [145, c. 5-6], А.Б. Качинський [146, c. 12], серед 

об’єктів екологічної безпеки виділяють ті, які не є носіями таких благ, як 

життя і здоров’я, та нерідко не наділені здатністю негативно вплинути на 

зазначені блага (держава, території, природні ресурси незалежно від впливів 

на людину, інтереси держави, суспільства тощо), з чим ми не можемо 

погодитись. Основними об’єктами екологічної безпеки, на наше переконання, 

є життя і здоров’я людини й безпечне для цих благ довкілля, складовою якого 

є навколишнє природне середовище, що підтверджується легальним 

формулюванням конституційного права людини на екологічну безпеку, 

закріпленим в ст. 50 Конституції України. 

Дослідження змісту та характерних ознак екологічної безпеки 

проведене в працях В.І. Андрейцева, який на ґрунтовному теоретичному рівні 

проаналізував різноманітні її аспекти, у тому числі конституційно-правові 

основи національної екологічної безпеки, проблематику кодифікації 

законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки [147], доцільність 
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гармонізації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки [148], 

конституційно-правові засади права громадян на екологічну безпеку, а також 

гарантії останнього: превентивні [149], контрольно-наглядові [150] та 

функціонально-процесуальні [151]. На сучасному етапі, з позицій В.І. 

Андрейцева, забезпечення екологічної безпеки (при визначенні якого вчений 

використовує термін «антропозахист»), є соціально-екологічним імперативом 

розвитку екологічних правовідносин у процесі євроінтеграції [152], а 

центральним у праві екологічної безпеки є антропозахисне право, норми 

якого спрямовуються на захист суб’єктивного права громадян на безпеку, 

здоров’я та життя від небезпечних факторів антропогенного, природного 

середовища та умов життєдіяльності людей на рівні безпекових норм, 

нормативів і вимог екологічного законодавства [153, с. 28]. 

Обґрунтованою, на нашу думку, видається критика дослідником 

визначення екологічної безпеки, наведеного в ст. 50 Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», відповідно до якого під 

екологічною безпекою законодавець розуміє стан навколишнього природного 

середовища, за якого забезпечується запобігання погіршенню екологічної 

обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я людей. З позицій науковця, 

наведена в Законі України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» модель юридичного оформлення дефініції екологічної безпеки є 

не дуже вдалою, оскільки: по-перше, надзвичайно складно визначати ту межу 

якості природного оточення, яка зумовлює активне здійснення системи 

запобіжних дій щодо відвернення погіршення екологічної обстановки та 

унеможливлення настання загрози, тобто ризику для здоров’я людей; по-

друге, незрозумілим є суб’єкт, уповноважений визначати такий стан довкілля, 

та суб’єкт, уповноважений реалізовувати превентивні заходи; по-третє, поза 

межами законодавчого визначення залишилася сукупність заходів, за 
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допомогою яких має гарантуватись екологічна безпека та вірогідні суб’єкти її 

реалізації [1, c. 25-26]. 

На підставі детального аналізу доктринальних підходів та нормативних 

дефініцій вчений формулює визначення екологічної безпеки як юридичної 

категорії, під якою розуміється складова національної та транснаціональної 

безпеки, тобто такий стан розвитку суспільних правовідносин і відповідних 

їм правових зв’язків, за яких системою норм, інших державно-правових і 

соціальних засобів гарантується захищеність права громадян на безпечне для 

життя і здоров’я довкілля, забезпечується регулювання здійснення екологічно 

небезпечної діяльності й запобігання погіршенню стану довкілля та інших 

наслідків, небезпечних для життя і здоров’я особи, суспільства і держави, яка 

потребує чіткої конституціоналізації в чинному законодавстві [1, c. 25-26]. 

Головна відмінність запропонованого В.І. Андрейцевим визначення від 

інших, запропонованих у юридичній літературі,  на нашу думку, полягає в 

невіднесенні до сфери екологічної безпеки інших відносин, окрім тих, у 

межах яких забезпечується суб’єктивне право фізичної особи на безпечне для 

життя і здоров’я довкілля (на екологічну безпеку), як-от: відносин щодо 

охорони держави, неживих предметів (будівель, споруд) чи навколишнього 

природного середовища та його окремих складових – природних ресурсів 

безвідносно до їх впливу на життя і здоров’я людини. 

 Так, екологічна безпека як об’єктивна категорія безпосередньо 

пов’язана з правом на екологічну безпеку, закріпленим у ст. 50 Конституції 

України, формулюванням якої чітко передбачено обмеженість поширення 

відносин забезпечення екологічної безпеки на довкілля виключно в тій 

частині, у межах якої останнє може набути небезпечних для життя і здоров’я 

людини властивостей (право на безпечне для життя і здоров’я довкілля). Тому 

елементи довкілля (як створені природою, так і антропогенного походження) 

повинні підлягати охороні в межах забезпечення екологічної безпеки 
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виключно від тих негативних впливів (забруднення), які зумовлюють набуття 

такими елементами властивостей, що можуть негативно впливати або 

впливають на житті й здоров’я людини.  

Основною правовою ознакою наявності/відсутності порушень права на 

екологічну безпеку, з огляду на його законодавче формулювання як права (ст. 

50 Конституції України (право на безпечне для життя і здоров’я довкілля), ст. 

9 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

(безпечне для його життя та здоров’я навколишнє природне середовище), а 

також як стану (ст. 50 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища»), є саме «безпечність довкілля». Зазначений термін 

не пояснюється однозначно на рівні чинного законодавства та є оціночним за 

своєю суттю, що об’єктивно ускладнює його однозначне розуміння, і як 

наслідок – одноманітне застосування відповідних правових норм.   

Крім того, варто усвідомлювати, що абсолютно безпечним для людини 

довкілля бути не може, оскільки навіть за умови мінімальних впливів на 

нього людської діяльності чи навіть їх повної відсутності, мають місце 

шкідливі прояви природи, зокрема і насамперед – стихійні явища, як-от 

землетруси, повені, надмірне підвищення або зниження температури тощо. 

Тому якісну ознаку «безпечність» варто сприймати умовно, нормативно 

визначивши, що безпечним є саме той стан довкілля, який відповідає 

попередньо нормативно опосередкованим кількісно-якісним критеріям.  

За відсутності зазначеного на даний час, вважаємо, що безпосередня 

реалізація права на екологічну безпеку є утрудненою, оскільки однозначно 

невідомо, коли саме довкілля є безпечним, а отже, право дотримується, а коли 

ні. Це підтверджується фактичною відсутністю судової практики з питань 

захисту саме права на екологічну безпеку, на що вказують дані Єдиного 

державного реєстру судових рішень [154]. 
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 Реалізація зазначеного в попередньому абзаці права інколи вбачається 

представниками юридичної науки та практики у здійсненні інших суміжних 

прав. Одним з таких прав є, наприклад, право на сприятливі умови 

життєдіяльності людини (стан середовища життєдіяльності, за якого 

відсутній будь-який шкідливий вплив його факторів на здоров’я людини і є 

можливості для забезпечення нормальних і відновлення порушених функцій 

організму), яке випливає з положень ст. 1 Закону України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р. 

[155]. 

Проте, на наше переконання, якщо певне суб’єктивне право 

законодавчо закріплене як окрема правова можливість, таке право повинно 

реалізовуватися самостійно, незалежно від інших правових можливостей 

(прав), якщо, звичайно, останні не є правомочностями – складовими такого 

права. Очевидно, право на сприятливі умови життєдіяльності є окремою 

правовою можливістю (правом) по відношенню до права на екологічну 

безпеку, а тому вони обидва мають реалізовуватися самостійно. 

Подібну позицію висловлює також Т.О. Третяк, на думку якого, навряд 

чи можна стверджувати, що право на екологічну інформацію є складовою 

права на екологічну безпеку, адже їх об’єкти (інформація і безпечне для 

життя і здоров’я довкілля відповідно) мають істотні відмінності, що свідчить 

про неможливість включення першого із названих прав до складу другого 

[156, с. 7]. Водночас у юридичній науці висловлювалася позиція щодо 

можливості розгляду права на екологічну інформацію як правової гарантії 

забезпечення екологічної безпеки в цілому [157, c. 2-12], на підставі чого 

зроблено висновок про можливість поширення такого розуміння названого 

права на сферу спеціального природокористування [158, с. 96; 159, с. 118-

119], тим самим підкреслюючи зв’язок і водночас — відмінності права на 

екологічну інформацію та права на екологічну безпеку.  
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Проблема відсутності значної практики реалізації та захисту як в 

юрисдикційному, так і в доюрисдикційному порядку, права на екологічну 

безпеку як можливості, передбаченої ст. 50 Конституції України та ст. 9 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», 

зумовлена, на нашу думку, з одного боку, відносною новизною цього права 

для правової системи України, а з іншого також значною кількістю оціночних 

понять, використаних при формулюванні тексту зазначених статей. 

В об’єктивному розумінні екологічна безпека являє собою стан 

довкілля, тобто певний результат діяльності, спрямованої на  забезпечення 

такого результату. Тому саме від правильного визначення змісту та складових 

названого забезпечення залежить, чи буде досягнуто його результат, яким є 

власне екологічна безпека. Отже, на нашу думку, важливим є чітке розуміння 

категорії «правове забезпечення екологічної безпеки». 

Категорія «правове забезпечення екологічної безпеки» в доктрині 

екологічного права розкривається через  організаційно-правові форми та 

механізм такого забезпечення, який, в свою чергу, реалізовується через 

сукупність певних засобів [160, c. 94]. Так, зазначеними формами 

пропонується розуміти опосередковані правовим регулюванням і 

організаційно відособлені типи функціональної діяльності спеціально 

уповноважених організаційних державних структур, інших інституцій, 

спрямованих на здійснення організації координації, розпорядження, 

погодження, інформування, ліцензування, сертифікації, контролю, інших 

функціонально-розпорядчих дій і санкціонування з метою забезпечення 

дотримання всіма юридичними і фізичними особами, державою вимог, норм і 

нормативів екологічно безпеки [1, c. 135]. При цьому вказується, що зазначені 

форми є невід’ємним елементом механізму державно-правового забезпечення 

екологічної безпеки та передбачають два основні блоки відповідного 

забезпечення: 1) наявність узгоджених організаційно-правових структур з 
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реалізації законодавства з питань екологічної безпеки та 2) організаційно-

функціональне забезпечення екологічної безпеки на стадії відвернення 

(профілактики) екологічного ризику та ліквідації наслідків його прояву [1, c. 

135-136]. Правова організація забезпечення екологічної безпеки визнана 

центральною ланкою впровадження нормативно-правових вимог, норм і 

нормативів екологічної безпеки у систему відповідних правовідносин [1, c. 

137]. 

В свою чергу, механізм правового забезпечення екологічної безпеки 

пропонується розуміти як сукупність державно-правових засобів, 

спрямованих на регулювання діяльності, спроможної посилювати рівень 

екологічної безпеки, попередження погіршень екологічної обстановки та 

виникнення небезпеки для населення та природних систем, локалізацію 

проявів екологічної небезпеки [160, c. 94; 161, c. 194].  

При цьому, як було вказано вище, механізм правового забезпечення 

екологічної безпеки розкривається через певні засоби (заходи) такого 

забезпечення, серед яких виділяють власне екологічне право і законодавство 

[162], організаційно-функціональні засоби, під якими розуміють систему 

органів управління та їх функцій, в тому числі – надання дозволів на 

здійснення екологічно небезпечних видів діяльності, наявність юридичної 

відповідальності за порушення екологічної безпеки тощо [160, c. 94-100]. 

Зазначені засоби (заходи) пропонується розділити на організаційно-

превентивні, регулятивно-стимулюючі, розпорядчо-виконавчі, 

забезпечувальні та охоронно-відновлювальні [160, c. 94]. 

Окремі різновиди засобів щодо забезпечення екологічної безпеки 

наведені у однойменному розділі XI Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», в якому такими засобами визначені 

вимоги до здійснення певних видів діяльності чи поводження із певними 

об’єктами, формалізовані у формі суб’єктивних обов’язків визначених 
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суб’єктів, дотримання (здійснення) яких, з позицій законодавця, 

гарантуватиме недопущення порушення екологічної безпеки.  

Слід зазначити, що наведені вище підходи до розуміння категорії 

«правове забезпечення екологічної безпеки», на нашу думку, узгоджується із 

загальномовним значенням терміну «забезпечення», під яким розуміють 

систему заходів, спрямованих на досягнення певної мети [163], гарантування 

і попередження чогось, оберігання від чогось [164], а також із значенням 

вказаного терміну, який вживається у чинному законодавстві. 

Вказана позиція підтверджується також змістом терміну 

«забезпечення», який вживають у чинному законодавстві. Так, наприклад, у 

ст. 1 Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» під 

забезпеченням безпечності продукції розуміють комплекс заходів, що 

вживаються виробниками, розповсюджувачами, органами державного 

ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції, що введена 

в обіг на ринку України, загальній вимозі щодо безпечності нехарчової 

продукції [165]. Під забезпеченням якості у сфері використання ядерної 

енергії розуміють комплекс заходів, що плануються та систематично 

реалізуються з метою досягнення впевненості в тому, що здійснювані види 

діяльності відповідають нормам, правилам та стандартам з безпеки [166], а 

при захороненні радіоактивних відходів у геологічних сховищах цим 

терміном називають комплекс заходів, що плануються й систематично 

реалізовуються з метою досягнення впевненості в тому, що види діяльності, 

які здійснюються, відповідають нормам, правилам та стандартам з безпеки 

[167]. 

Як бачимо, якнайчастіше забезпеченням називають комплекс заходів 

(засобів), спрямованих на досягнення певної мети, а також визначені гарантії 

такого досягнення. Саме в такому значенні пропонуємо вживати названий 

термін у сфері спеціального природокористування. Крім того, дослідження 
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доктринальних підходів та чинного законодавства дає підстави для висновку, 

що забезпечення екологічної безпеки відбувається у двох її основних проявах 

– як стану безпечності для життя і здоров’я довкілля та як права людини на 

таке довкілля. При цьому зазначені прояви забезпечуються одночасно, адже у 

випадку досягнення вищевказаного стану довкілля не буде порушуватись 

назване право і навпаки – у разі дотримання такого права буде безпечним усе, 

що оточує людину (довкілля). 

При цьому в контексті забезпечення екологічної безпеки слід звернути 

увагу на визначену в ст. 16 Конституції України основну особу, уповноважену 

і зобов’язану на таке забезпечення (державу), яка повинна реалізовувати цей 

конституційний припис через систему своїх органів. Реалізація вказаного 

положення має місце через визначення повноважень окремих органів 

державної влади у відповідній сфері. Яскравим прикладом цьому є 

визначення Міністерства екології та природних ресурсів України головним 

органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує 

формування і реалізує державну політику у сфері екологічної безпеки, що 

передбачено положенням про це міністерство, затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р. № 32 [168]. В еколого-

правовій літературі обґрунтовано зазначається [161, c. 88-104; 169, c. 309-

317], що окрім вказаного міністерства окремі повноваження щодо 

забезпечення екологічної безпеки здійснюють також інші органи державної 

влади, серед яких органи загальної компетенції (Верховна Рада України, 

Президент України, Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцеві державі адміністрації), органи спеціальної 

компетенції (зокрема, Міністерство охорони здоров’я України [170], 

Міністерство аграрної політики та продовольства України [171], Державна 

екологічна інспекція  України [172], Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій [173] тощо), органи місцевого самоврядування. 
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Враховуючи вищевказане, вважаємо, що забезпечення екологічної 

безпеки має прояв, насамперед, у діяльності спеціально уповноважених 

суб’єктів (передусім – органів державної влади, у штаті яких працюють 

спеціалісти з відповідних питань та які мають необхідне матеріально-

технічне забезпечення), які реалізують відповідні засоби забезпечення у 

врегульованих нормами екологічного права суспільних відносинах.  

Важливе значення для розуміння особливостей правового забезпечення 

екологічної безпеки у сфері, що досліджується, має розуміння його стадій. 

Спеціальне природокористування потребує проходження процедури 

отримання санкціонування від держави (територіальної громади в особі 

відповідних органів місцевого самоврядування) через видачу відповідного 

дозвільного документа. Процедура такої видачі, як правило, детально 

регламентована чинним законодавством та по суті є окремим різновидом 

правовідносин по відношенню до правовідносин, в межах яких здійснюється 

зазначене право природокористування на підставі отриманого дозвільного 

документа, адже має свій склад, підстави виникнення, зміни і припинення. 

Так, у межах дозвільних правовідносин заявник лише набуває статус 

спеціального природокористувача (при чому з набуттям такого статусу 

законодавство пов’язує припинення відповідних правовідносин) і не здійснює 

використання відповідного природного ресурсу, в межах таких правовідносин 

не має прояву екологічного ризику, пов’язаного із відповідним різновидом 

природокористування. Натомість, після отримання відповідного дозвільного 

документу виникають відносини спеціального природокористування, в межах 

яких може мати прояв екологічний ризик, а значить – може бути порушено 

екологічної безпеки.  

Тому, з метою врахування особливостей кожного із вищезазначених 

різновидів правовідносин, слід виділяти їх в якості окремих стадій 

забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального природокористування: 
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1) забезпечення екологічної безпеки на стадії видачі дозвільних документів 

на здійснення спеціального природокористування, та 2) забезпечення 

екологічної безпеки під час здійснення спеціального природокористування на 

підставі отриманого дозвільного документа) із притаманними кожному із них 

особливими засобами такого забезпечення.  

Під терміном «дозвільний документ», який вживається у цьому 

дослідженні, пропонуємо розуміти будь-який визначений чинним 

законодавством офіційний документ незалежно від його назви (дозвіл, 

спеціальний дозвіл, рішення, лісовий чи лісорубний квиток, наказ, 

розпорядження, ліцензія тощо) та форми (паперова, електронна), який 

надає право на здійснення певного виду спеціального природокористування. 

Термін «дозвільний документ» слід відмежовувати від наближеного за 

змістом законодавчо визначеного терміну «документ дозвільного характеру», 

згадуваний в ст. 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності». Так, «дозвільний документ» є узагальнюючим 

терміном, який ми пропонуємо вживати щодо всіх відповідних документів у 

сфері спеціального природокористування, включно із таким специфічним 

його різновидом, як ліцензія (яку передбачено видавати щодо обмеженого 

переліку виділених в цій роботі видів зазначеного природокористування, 

насамперед у сфері поводження із відходами), тоді як документом 

дозвільного характеру є всі документи, окрім ліцензій, що надають право на 

здійснення різноманітних видів діяльності, в тому числі щодо використання 

природних ресурсів.  

Важливе значення для цього дослідження має також розуміння поняття 

«спеціальне природокористування», яке являє собою діяльність, що має 

вплив на забезпечення екологічної безпеки [174, с. 26; 175, с. 130-131; 176, с. 

62-63]. У переважній більшості класифікацій права природокористування, 

пропонованих у юридичній літературі до кінця 1980-х років, не йшлося про 
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спеціальне й загальне природокористування [61, c. 15]. У той період вчені 

виокремлювали використання природних ресурсів як: а) ресурсів 

матеріального виробництва і ресурсів невиробничої сфери [177, с. 42-43]; б) 

природних умов існування людини, в) загальнодоступного користування 

природними ресурсами та г) всебічно врегульованого права 

природокористування, пов’язаного з експлуатацією об’єктів природи як 

таких, що перебувають у власності держави, так і тих, що не піддаються 

індивідуалізації [178, c. 138-139]. 

Природокористування як правовий інститут було предметом 

дослідження також В.Л. Мунтяна, Б.В. Єрофєєва (застосував термін «право 

еколого користування») [179, c. 185], які виділили його різновиди за 

критерієм використовуваних ресурсів (земле-, надро-, водокористування 

тощо) та за підставами набуття (загальне і спеціальне). 

На сьогодні спеціальне природокористування розуміють, насамперед, 

як окремий правовий титул, на підставі якого використовують природні 

ресурси або їх комплекси. Це розуміння обґрунтовується положеннями ч. 3 ст. 

38 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», за 

якими в порядку спеціального використання природних ресурсів громадянам, 

підприємствам, установам й організаціям надаються у володіння, 

користування або оренду природні ресурси на підставі спеціальних дозволів, 

зареєстрованих у встановленому порядку, за плату для здійснення виробничої 

та іншої діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, – на 

пільгових умовах. Як видно з процитованої норми, юридичними ознаками 

вказаного виду природокористування є: 1) необхідність отримання 

дозвільного документа; 2) платність; 3) закріплення окремого природного 

ресурсу або його частини за окремим природокористувачем [180, с. 132]. 

Такий підхід викликав певну критику з боку окремих представників 

науки екологічного права. Так, В.М. Комарницький зазначає, що з позицій 
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сьогодення вищенаведене легальне визначення, подане в Законі України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», є надто загальним, а 

названі в ньому ознаки не дають уявлення про призначення цього виду 

природокористування, не стали неодмінною складовою окремих видів 

спеціального природокористування, а також призводять до обмеженого 

розуміння останнього [61, c. 19]. Зазначена позиція, хоч і обґрунтована 

деякими прикладами, проте, на нашу думку, не враховує основної 

особливості зазначеного закону – закладення основних загальних положень, 

які деталізуються й модифікуються (інколи шляхом передбачення унікальних, 

властивих лише певному конкретному ресурсу, особливостей) на рівні 

окремих «поресурсових» нормативних актів. Тому вважаємо наведені в ст. 38 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

юридичні ознаки досліджуваного виду природокористування достатньо 

обґрунтованими та такими, що властиві для переважної більшості випадків 

такого користування. 

Звичайно, що варто більш широко тлумачити термін «дозвіл», та 

розуміти його у значенні категорії «дозвільний документ», яке розкрито в 

вище цьому підрозділі. Також варто розширено розуміти таку ознаку 

спеціального природокористування, як закріплення відповідного природного 

ресурсу або комплексу (їх частин) за певною особою. Таким закріпленням 

доцільно вважати не тільки надання конкретної земельної ділянки з 

розробленою щодо неї землевпорядною документацією чи індивідуалізовану 

лісову ділянку, але й визначене місце скидів забруднюючих речовин у водний 

об’єкт або встановлене місце знаходження стаціонарного джерела викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Водночас, необхідно враховувати, що із загального правила щодо 

виділення лише двох різновидів природокористування, встановленого ст. 38 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», 
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можуть бути винятки (як-от передбачені положеннями ч. 3 ст. 48 Водного 

кодексу України види діяльності, що не належать до права спеціального 

водокористування, а також не містять ознак загального водокористування). 

На нашу думку, подібні винятки не заперечують названого загального 

правила, хоча очевидною є необхідність уникати їх шляхом внесення 

відповідних змін і доповнень до нормативних актів, які стосуються правового 

режиму окремих природних ресурсів. Вважаємо, що обов’язковими ознаками 

спеціального природокористування треба розуміти платність та його 

здійснення на підставі відповідного дозвільного документа, на що необхідно 

звертати увагу під час систематизації природоресурсного законодавства. 

Аналіз наукової літератури та нормативних актів екологічного 

законодавства дає підстави для висновку, що класично під спеціальним 

природокористуванням розуміють саме діяльність, безпосередньо пов’язану з 

використанням певного природного ресурсу та/або комплексу та/або їх 

корисних властивостей (як-от: використання земель, лісів, надр, 

континентального шельфу тощо). Крім того, обов’язковою підставою для 

визнання певних дій зазначеним різновидом використання названих ресурсів 

(комплексів) нерідко вважають пряму вказівку на це в нормі права 

(наприклад, положення ст. 48 Водного кодексу України, яким визначено види 

спеціального водокористування). Проте така позиція є занадто 

формалізованою й недостатньо враховує можливі опосередковані способи 

впливу діяльності людини на довкілля. 

Вважаємо, що під спеціальним природокористуванням доцільно 

розуміти всі здійснювані на підставі дозвільного документа види діяльності, 

які прямо або опосередковано впливають на навколишнє природне 

середовище та/або його складові (окремі природні ресурси, їх комплекси або 

їх частини), а також на стан забезпечення екологічної безпеки, а не тільки ті 

види, які прямо визначені як такі (прямо названі видами спеціального 
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природокористування) чинним законодавством. Подібну позицію висловлює 

М.І. Єрофєєв, який пропонує розуміти природокористування як використання 

властивостей навколишнього природного середовища для задоволення 

економічних, екологічних, оздоровчих, лікувальних, культурних, естетичних 

та інших потреб людини і суспільства [181], а також В.М. Комарницький, 

який достатньо аргументовано стверджує, що, зокрема, атмосферне повітря 

також є об’єктом природокористування, а не тільки правової охорони. 

Аргументуючи свою позицію, дослідник вказує, що охорона природних 

ресурсів є зворотнім боком діяльності, пов’язаної з їх використанням, і 

правовою регламентацією комплексно охоплюється як відносини з охорони, 

так і з використання відповідного ресурсу, що і має місце у випадку з 

атмосферним повітрям. Останнє об’єктивно є місцем (середовищем) викиду 

забруднюючих речовин, передавання звукових чи інших сигналів, сировиною 

для горіння, охолодження, чищення та інших технологічних процесів, тобто є 

об’єктом використання, а не тільки охорони [61, c. 67].  

Погоджуючись із наведеною позицією, вважаємо доцільним вважати 

спеціальним природокористуванням також здійснення поводження з 

відходами у формах, в яких може порушуватись екологічна безпека, 

поводження з об’єктами підвищеної небезпеки, викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря, які традиційно не визнаються як різновиди 

названого користування в еколого-правовій доктрині, адже названі види 

діяльності здійснюються на підставі дозвільних документів або внаслідок 

певних ідентифікуючих процедур (процедур ідентифікації та декларування 

безпеки об’єктів підвищеної небезпеки), з використанням природних ресурсів 

як безпосередньо (насамперед земельних ділянок, на яких здійснюється 

відповідна діяльність, а також часто вод і атмосферного повітря), так й 

опосередковано, тобто через негативні впливи діяльності на довкілля в 

цілому та його окремі компоненти (ліси, надра, водні об’єкти тощо), 
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переважно оплатно – шляхом сплати обов’язкових платежів за негативні 

впливи на довкілля (викиди та скиди забруднюючих речовин, за поводження 

із відходами у формі їх розміщення тощо).  

При цьому, вважаємо, що не зважаючи на виключення в 2014 р. із 

Закону  України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» положень щодо 

отримання дозволів на будівництво та експлуатації таких об’єктів, діяльність 

щодо поводження із ними по суті не втратила ознак спеціального 

природокористування. До таких ознак, які є також характерними для 

поводження із відходами та здійснення викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, слід віднести: 1) наявність високої ймовірності прояву 

екологічних ризиків, наслідком чого може бути заподіяння шкоди довкіллю, 

його окремим компонентам (природним ресурсам) та екологічній безпеці; 2) 

підвищена небезпечність об’єктів підвищеної небезпеки, відходів та викидів 

для довкілля, його окремих компонентів (природних ресурсів), та екологічної 

безпеки порівняно із іншими видами промислових об’єктів; 3) фактичне 

використання окремих природних ресурсів та їх комплексів в процесі 

поводження із об’єктами підвищеної небезпеки, відходами, здійснення 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Так, об’єкти 

підвищеної небезпеки, стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин, 

місця здійснення поводження із відходами мають конкретне місце 

розміщення у довкіллі, а також здійснюють здебільшого негативні впливи на 

нього, конкретно визначені екосистеми та окремі природні ресурси у місцях 

їх розміщення, при цьому такі впливи нерідко не є нормативно визначеними 

видами спеціального природокористування, які потребують отримання 

відповідного дозволу, мають комплексний характер (адже впливають 

одночасно на декілька природних ресурсів або довкілля в цілому) і є 

окремими видами діяльності по відношенню до зазначених видів 

спеціального природокористування); 4) передбачення сплати платежів за 
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поводження із відходами, об’єктами підвищеної небезпеки, викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що зараз формалізовані у 

Податковому кодексі України від 2 грудня 2010 р. [182] у формі екологічного 

податку, який передбачено стягувати за визначені дії щодо забруднення 

довкілля та його окремих компонентів. 

Враховуючи зазначене, вважаємо, що можливі негативні комплексні 

впливи на довкілля, його окремі компоненти, а через такі впливи - на 

екологічну безпеку при поводженні із відходами та об’єктами підвищеної 

небезпеки, які мають ознаки природокористування, мають оцінюватись та 

санкціонуватись окремо від прямо визначених у законодавстві видів 

спеціального природокористування, що можуть мати місце при поводженні із 

відходами та експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, так як такі впливи є 

самостійними та нерідко незалежними від «класичних» видів 

природокористування. Так, об’єкти підвищеної небезпеки розміщуються, а 

переважна більшість видів поводження із відходами здійснюються на 

земельній ділянці; в процесі такого поводження здійснюються шумові, 

електромагнітні, хімічні, фізичні інші впливи на довкілля і його окремі 

компоненти, як-от атмосферне повітря, ґрунти, води тощо, такі впливи не 

відносяться до жодного із визначених поресурсовим законодавством видів 

використання природних ресурсів, адже переважно є комплексними, тобто 

одночасно спрямованими на декілька окремих природних ресурсів. Водночас, 

на даний час законодавством такі комплексні впливи не регламентовані. 

Крім того, вважаємо, що з огляду на підвищену небезпечність об’єктів 

підвищеної небезпеки та поводження із відходами для довкілля та життя і 

здоров’я населення, а також фактичне використання корисних властивостей 

природи в процесі діяльності об’єктів підвищеної небезпеки та зазначеного 

поводження із відходами, чинним законодавством має бути передбачене 

правове регулювання забезпечення екологічної безпеки при поводженні із 
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зазначеними об’єктами саме в контексті їх впливу на довкілля і його складові, 

а через нього також на життя і здоров’я людини, при чому як до початку, так і 

під час здійснення відповідної діяльності. При цьому, зазначені об’єктивні 

ознаки об’єктів підвищеної небезпеки не можуть бути нівельовані, зокрема, 

необґрунтованим та помилковим, з позицій автора, скасуванням законодавчих 

процедур надання дозволів на будівництво, реконструкцію та експлуатацію 

вказаних об’єктів. 

Важливо відзначити, що з урахуванням запропонованого в цій роботі 

розуміння спеціального природокористування воно може здійснюватися на 

декількох основних правових титулах, а саме: на праві власності (що, 

насамперед, характерне для земельних ресурсів), правомочністю якого є 

користування, та на праві природокористування, за якого використовується 

ресурс (об’єкт), право власності на який не належить користувачу. Така 

позиція сприйнята в юридичній літературі, де при аналізі співвідношення 

права власності на природні ресурси та права спеціального 

природокористування зазначено, що право користування є однією із 

правомочностей першого і за всіма ознаками має спеціальний характер (є 

індивідуальним, відособленим, природні ресурси використовуються за 

цільовим призначенням, має здійснюватися відповідно до правового режиму, 

установленого для певного виду природокористування тощо) [61, c. 103]. 

Важливою ознакою спеціального природокористування треба визнати 

його цільове призначення, тобто чітке визначення мети такого використання, 

яка зазначена в законодавстві та фіксується при його застосуванні у 

відповідному дозвільному документі, яким санкціонується можливість 

здійснення вказаного використання. 

Підсумовуючи викладене, вважаємо, що під спеціальним 

природокористуванням доцільно розуміти законодавчо визначену діяльність, 

здійснювану уповноваженою фізичною або юридичною особою на підставі 
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відповідного дозвільного документа, що надає право на здійснення такої 

діяльності, із закріпленням окремого природного ресурсу/комплексу або їх 

частини (у тому числі шляхом визначення місця провадження відповідної 

діяльності) для такого виду діяльності, яка прямо або опосередковано 

впливає на навколишнє природне середовище та/або на його складові (окремі 

природні ресурси, їх комплекси або їх частини), а також на життя і здоров’я 

населення та стан забезпечення екологічної безпеки; різновидами 

спеціального природокористування запропоновано вважати як традиційно 

визначені види використання природних ресурсів (земле-, водо-, надро-, 

лісокористування, використання рослинного та тваринного світу), так і 

поводження з відходами, з об’єктами підвищеної небезпеки та здійснення 

викидів забруднюючих речових у атмосферне повітря. Різновидами 

спеціального природокористування є як традиційно визнане використання 

окремих природних ресурсів (земле-, водо-, надро-, лісокористування, 

використання рослинного та тваринного світу), так і поводження з відходами, 

з об’єктами підвищеної небезпеки та здійснення викидів забруднюючих 

речових у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти та в ґрунти. 

З проблематикою забезпечення екологічної безпеки як об’єктивної 

категорії та суб’єктивного права у сфері спеціального природокористування 

безпосередньо пов’язана тематика реалізації концепції сталого розвитку в цій 

сфері. Зазначене забезпечення, з позицій автора, є різновидом реалізації 

основного фундаментального постулату сталого розвитку – єдності та 

збалансованості екологічного (який полягає у необхідності безумовного 

недопущення порушень екологічної безпеки) та економічного (спрямованого 

на використання природних об’єктів на підставі відповідних дозволів саме як 

ресурсів) складових. Важливість і непересічна значущість належного 

нормативного упорядкування відносин забезпечення екологічної безпеки у 

сфері спеціального природокористування підтверджується також тим, що 
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таке забезпечення, на нашу думку, є формою реалізації сталого розвитку у 

відповідній сфері, тобто формою реалізації найбільш поширеної та поважної 

концепції розвитку цивілізованого людства у XXI столітті. З огляду на це, 

розкриття змісту концепції сталого розвитку має важливе значення для 

з’ясування правової природи досліджуваних у цій роботі еколого-правових 

явищ. Так, положеннями ст. 3 Конституції України, відповідно до яких 

людина її життя та здоров’я визначені найвищою соціальною цінністю, де-

юре було підтверджено певну ціннісну ієрархію українського суспільства, у 

якій питання забезпечення безпечного існування людини (екологічна 

складова) повинні переважати над сферою матеріального виробництва, 

зокрема сферою використання природних ресурсів (економічна складова), що 

відповідає загальновизнаній на міжнародному рівні концепції сталого 

розвитку. Проте, на нашу думку, зазначене конституційне положення на 

сьогодні не отримало належного правового розвитку на рівні правових норм, 

які регламентують конкретні різновиди суспільних відносин, про що 

йтиметься нижче [детальніше див.: 60, с. 94-100]. 

Де-факто про сталий розвиток ідеться в преамбулі до Закону України 

«Про охорону навколишнього природного середовища», у якій зазначено, що 

охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання 

природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності 

людини – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку 

України; саме з цією метою Україна проводить на своїй території екологічну 

політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої й 

неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров’я 

населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього 

природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і 

природи, охорону, раціональне використання й відтворення природних 

ресурсів.  
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Також прямо передбачається, що Закон України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» визначає правові, економічні та 

соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища 

в інтересах сьогоднішнього та майбутніх поколінь. Незважаючи на спірність 

нормативної (загальнообов’язкової) природи зазначеної преамбули – 

фактично, «вступу» до основних положень нормативного акта, її зміст, який 

повністю відображає основні компоненти сталого розвитку, однозначно 

підтверджує, що системоутворюючий законодавчий акт в екологічній сфері 

повинен бути спрямований, насамперед, на забезпечення сталого розвитку. 

Крім того, одним з основних принципів охорони навколишнього 

природного середовища в ст. 3 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» визначено науково обґрунтоване узгодження 

екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на основі 

поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих і 

технічних наук та прогнозування стану навколишнього природного 

середовища. Необхідність узгодження зазначених інтересів становить основу 

концепції сталого розвитку, тому є підстави констатувати визнання 

важливості такої концепції вітчизняним законодавцем, адже у процитованій 

статті Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

де-юре містяться найбільш загальні та визначальні засади регулювання всіх 

екологічних відносин. 

Наведене пояснюється значенням принципів права, незалежно від 

галузевої належності, як керівних засад (ідей), які визначають зміст і 

спрямованість правового регулювання суспільних відносин, адже вони в 

стислому вигляді, концентровано відображають найсуттєвіші риси права, є 

його квінтесенцією, «обличчям» [183]. Що ж до принципів права екологічної 

безпеки, то в юридичній літературі запропоновано розглядати їх як 
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основоположні ідеї, що виражають суть і соціальне призначення цієї галузі, 

відображають її головні властивості і особливості [184, c. 34]. 

Варто зазначити, що останнім часом в Україні спостерігається 

тенденція до відновлення уваги до питань сталого розвитку на найвищому 

державному рівні, як мінімум, у програмному форматі [60, c. 103-105].  

Проведений вище аналіз дає підстави для висновку, що категорії 

«правове забезпечення екологічної безпеки» та «спеціальне 

природокористування» являють собою форми вияву відповідно екологічної та 

економічної складових сталого розвитку, а також вливають на реалізацію 

соціальної складової сталого розвитку, про що пишуть також представники 

науки екологічного права [37, с. 106; 185]. Так, відсутність порушень 

екологічної безпеки при здійсненні права спеціального використання 

природних ресурсів та забезпечення під час такого здійснення кількісно-

якісних показників довкілля в межах, за яких вони є безпечними для життя і 

здоров’я людини, становлять зміст суспільного екологічного інтересу. В свою 

чергу, реалізація такого інтересу, як зазначалось вище, дозволяє 

забезпечувати соціальні потреби населення, які полягають в тому числі у 

можливості в умовах безпечного середовища існування здійснювати право на 

працю, розвивати та зміцнювати соціальні зв’язки у суспільстві, здобувати 

освіту та реалізовувати свої напрацювання, спрямовані в тому числі на 

забезпечення екологічної безпеки природокористування.  

Юридична можливість (право) здійснювати природокористування з 

метою досягнення певної господарської мети також є нічим іншим, як 

економічним інтересом приватної особи-користувача. Вжиття заходів щодо 

забезпечення неприпустимості порушення екологічної безпеки під час 

реалізації права спеціального використання природних ресурсів означає не 

заборону такого використання (що, очевидно, є утопічним), а лише його 

обмеження певними кількісно-якісними показниками.  
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Отже, досліджуване в цій роботі правове забезпечення екологічної 

безпеки можна вважати тотожним забезпеченню балансу екологічної та 

економічної складових сталого розвитку. В свою чергу, такий баланс матиме 

місце тоді, коли реалізація права спеціального природокористування не 

порушуватиме екологічної безпеки та не заподіюватиме опосередкованого 

(через стан довкілля) або прямого негативного впливу на життя або здоров’я 

людини. Юридичним критерієм відсутності зазначеного негативного впливу 

мають бути саме сучасні науково обґрунтовані та нормативно закріплені 

кількісно-якісні показники (нормативи).  

Не зважаючи на поширення в юридичній літературі позиції, відповідно 

до якої юридичними критеріями екологічної безпеки є екологічні нормативи 

та екологічні стандарти [129, с. 21], вважаємо, що за сучасних умов таких 

підхід потребує певного уточнення. Так, навіть не беручи до уваги 

застарілість переважної більшості зазначених стандартів та нормативів, 

внаслідок чого їх параметри не поширюються на значну кількість сучасних 

загроз для екологічної безпеки, не можна ігнорувати останні тенденції до 

скасування значної кількості таких нормативів та стандартів, закріплених в 

тому числі в актах санітарного законодавства, прийнятих за радянських часів 

[132; 186]. При цьому таке скасування відбувається за відсутності 

відповідних вітчизняних аналогів, які мали б бути прийнятими на заміну 

скасованим. Отже, очевидно, що на сьогодні екологічні нормативи та 

стандарти не можуть вважатись сучасними критеріями екологічної безпеки, 

які б поширювались на всі можливі екологічні ризики та містили б сучасні 

кількісно-якісні вимоги, за умови дотримання яких можна було б 

стверджувати, що екологічна безпека забезпечена.  

Досягнути балансу екологічної та економічної складових сталого 

розвитку у сфері спеціального природокористування (що, як вказувалося 

вище, означатиме забезпечення екологічної безпеки в аналізованих в цій 



93 

 

роботі правовідносинах), на нашу думку, можливо за допомогою таких 

правових механізмів: 1) визначення та нормативного закріплення чітких 

сучасних кількісно-якісних показників екологічної безпечності діяльності 

щодо реалізації права спеціального природокористування за  кожним видом 

користування конкретним природним об’єктом (природним ресурсом та/або 

природним  комплексом), за умов дотримання яких може бути забезпечено 

баланс екологічної та економічної складових сталого розвитку, а в реалізації 

економічного інтересу не може бути відмовлено; 2) запровадження 

нормативних механізмів стимулювання раціонального (насамперед – 

екологічно безпечного) природокористування на загальнодержавному та 

місцевому рівнях з метою зменшення екологічних ризиків такої діяльності і, 

як наслідок, – створення передумов для реального забезпечення балансу 

екологічної та економічної складових сталого розвитку; 3) обов’язкове 

передбачення чітких й однозначних екологічних вимог на рівні нормативно-

правових актів, якими встановлено процедури надання дозвільних 

документів на спеціальне природокористування; 4) запровадження 

повноцінних правових засад екологічного моніторингу та дослідження 

можливих впливів спеціального природокористування на екосистеми в 

місцях їх здійснення; 5) проведення уповноваженими державними органами 

оцінки безпечності використання природних ресурсів в окремих регіонах з 

урахуванням місцевих особливостей, стану забруднення довкілля та 

антропогенного навантаження й формулювання за наслідками цього 

конкретних вимог щодо можливості видачі відповідних дозвільних 

документів на використання конкретних з названих ресурсів/комплексів або 

їх частин. При цьому, результати такої оцінки повинні оформлятись 

документально, регулярно переглядатися, публічно оприлюднюватися та мати 

обов’язкове значення при прийнятті рішення про надання права спеціального 

використання; 6) проведення обов’язкової ґрунтовної попередньої оцінки 
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фахівцями (їх фах та перелік має бути визначений із урахуванням 

особливостей конкретного природного ресурсу) можливості забезпечення 

балансу екологічної та економічної складових сталого розвитку в кожному 

конкретному випадку надання дозвільного документа із закріпленням за 

результатами такої оцінки статусу обов’язкових для прийняття рішення про 

надання/відмову в наданні відповідного документа [187, c. 76],
 
із активним 

залученням громадськості до цього процесу; 7) визначення дієвих правових 

засобів забезпечення екологічної безпеки під час здійснення спеціального 

природокористування (- встановлення суб’єктивних обов’язків відповідних 

природокористувачів щодо дотримання екологічної безпеки у процесі 

реалізації ними відповідного права; - передбачення ефективних засобів 

юридичної відповідальності за порушення природокористувачами їх 

обов’язку не порушувати екологічну безпеку; - запровадження ефективних 

процедур контролю щодо дотримання природокористувачем екологічної 

безпеки в процесі здійснення природокористування; - наявності ефективного 

правового механізму оперативного зупинення (припинення) права 

спеціального природокористування, при здійсненні якого порушується 

екологічна безпека). 

При цьому формування нормативної бази процедури дотримання 

балансу екологічної та економічної складових сталого розвитку, формою якої 

у досліджуваній сфері є процедура забезпечення екологічної безпеки у сфері 

спеціального природокористування, варто здійснювати на основі 

антропоохоронного підходу, представлених у незалежній Україні школою 

екологічного права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Відповідно до вищевказаного підходу, з огляду на те, що 

забруднене антропогенними впливами довкілля є джерелом небезпечних 

впливів на населення фактично на всій території нашої держави, є 

необхідність вживати правових заходів щодо попередження та припинення 
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вказаних впливів. Тобто, основний акцент за такого підходу робиться на 

обмеженні негативного впливу довкілля, зміненого людиною, на її життя і 

здоров’я.  

Натомість, вважаємо, що навряд чи можна забезпечити екологічну 

безпеку за умови реалізації так званого природоохоронного підходу, коли 

регулюванню підлягають впливи людської діяльності на навколишнє 

природне середовище і забезпечення екологічної безпеки пропонується 

ототожнювати із здійсненням природоохоронних заходів [188, с. 32-40]. 

Як бачимо, два вищеназвані підходи фактично передбачають 

регламентацію зворотних впливів («довкілля – людина» за 

антропоохоронного і «людина-навколишнє природне середовище» за 

природоохоронного), за першого з яких екологічна безпека при здійсненні 

спеціального природокористування (а значить – і баланс екологічної та 

економічної складових сталого розвитку) забезпечуватиметься, а за другого – 

далеко не завжди. Пояснюється така ситуація, насамперед, сутністю двох 

вказаних вище впливів. Так, за умови упорядкування напряму «довкілля-

людина» забезпечується попередження та/або припинення негативних 

впливів забрудненого довкілля (навколишнього природного середовища та 

створеного людиною середовища) на людей. Регламентація напряму 

«людина-навколишнє природне середовище» у кращому разі не допустить 

погіршення кількісно-якісних показників небезпечного внаслідок 

антропогенних впливів середовища, однак не припинить вже наявних 

шкідливих впливів на населення. Часткове припинення вказаного впливу за 

природоохоронного підходу можливе хіба що шляхом нормативного 

стимулювання раціонального (тобто спрямованого на покращення якісних 

показників, відтворення й очищення) природокористування, яке об’єктивно 

не призведе до відсутності всіх можливих негативних впливів навколишнього 

природного середовища на людей, оскільки нерідко останнє є настільки 
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забрудненим, що відновити його показники до межі безпечності неможливо 

[189, c. 295].  

Тому для забезпечення екологічно безпеки у сфері спеціального 

природокористування, окрім природоохоронних заходів, мають бути 

передбачені й інші засоби, насамперед попереджувального характеру. Такі 

засоби мають реалізовуватись в межах двох основних різновидів 

правовідносин спеціального природокористування: 1) отримання дозвільного 

документа на відповідний вид спеціального природокористування; 2) 

здійснення права спеціального природокористування на підставі отриманого 

дозвільного документа. Кожному із зазначених вище різновидів мають 

передбачатись відповідні його суті, меті та порядку реалізації (стадіям) 

правові засоби забезпечення екологічної безпеки, окремі із яких будуть 

розкриті в цій роботі. 

Характеристика правової природи досліджуваного в цій роботі 

правового явища буде неповною без зазначення того, що нормативно-правове 

регулювання забезпечення екологічної безпеки у сфері здійснення 

спеціального природокористування повинно здійснюватися на підставі чітко 

визначених і нормативно закріплених основних вихідних ідей (принципів), 

адже вони містять концентровано визначають особливості і мету 

відповідного регулювання, та є складовою характеристики правової природи 

відповідного правового явища.  

До числа таких принципів пропонується віднести наступні: 

1) необхідність комплексної, системної й максимально уніфікованої 

нормативно-правової регламентації перевірки можливості екологічно 

безпечного спеціального природокористування при видачі документів 

дозвільного характеру, а також визначення дієвих правових засобів 

забезпечення екологічної безпеки в процесі здійснення вказаного 

природокористування після отримання зазначеного дозвільного документа; 
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2) необхідність забезпечення балансу екологічної і економічної 

складових сталого розвитку та неприпустимість безпідставного обмеження 

економічної чи екологічної його складових. Зазначений принцип повинен 

забезпечити реальну реалізацію сталого розвитку у досліджуваних 

відносинах. Що ж стосується обмежувальних заходів, то їх обґрунтоване 

застосування треба визнати доцільним. Зазначена обґрунтованість матиме 

місце тоді, коли в конкретній ситуації компетентними особами (органами) 

буде підтверджена неможливість реалізації економічного інтересу без 

порушення екологічної безпеки; 

3) пріоритет екологічного інтересу над економічним. Доцільність 

запропонованого принципу ґрунтується на приписах ст. 3 Конституції 

України, якою нормативно закріплено ієрархію цінностей українського 

суспільства. Слід зазначити, що останнім часом в науці екологічного права 

активно висловлюються пропозиції щодо перегляду зазначеної ієрархії та 

визнання Природи публічним благом та найвищою соціальною цінністю на 

конституційному рівні. Зазначене відбиватиме наукознавчі екоцентричні 

підходи до суті та значимості Природи та її екологічних і духовних 

(соціальних) атрибутів, що відповідає засадам сталого розвитку [190, с. 66]. 

Вважаємо, що такий підхід заслуговує на увагу, є сучасним та достатньо 

аргументованим. Водночас, на нашу думку, сучасні конституційно-правові та 

законодавчі приписи містять достатньо норм, якими визнається значущість та 

важливість охорони природи (або як її називають у законодавстві - 

навколишнє природне середовище), більш того, відповідні норми є значно 

більш поширеними, ніж приписи, спрямовані на регулювання екологічної 

безпеки. Зазначене, врешті-решт, випливає навіть із назви та термінології 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», в 

якому основний акцент зроблено саме на охороні навколишнього природного 

середовиша. Крім того, вважаємо що забезпечення екологічної безпеки не 
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тільки не суперечить охороні навколишнього природного середовища 

(Природи), але й навпаки є взаємопов’язаними видами діяльності, адже 

екологічну безпеку неможливо досягнути без збереження прийнятних 

природних умов існування homo sapiens. Також на даний час нормативно-

правове закріплення вищевказаних пропозицій щодо Природи – найвищої 

цінності, видається складним завданням, адже для цього є необхідним 

внесення змін і доповнень до Конституції України за спеціальною складної 

процедурою, передбаченою її ст. 156, яка передбачає затвердження 

законопроекту, яким вносяться такі зміни і доповнення, всеукраїнським 

референдумом; 

4) гарантування визначальної ролі держави в забезпеченні дотримання 

екологічої безпеки при здійсненні права спеціального природокористування. 

Пропонуючи цей принцип як одну з основних визначальних засад 

регулювання досліджуваних відносин, зважаємо на сутність названого 

дотримання, яке являє собою реалізацію публічного суспільного інтересу до 

недопущення неприпустимого негативного впливу на життя і здоров’я людей 

діяльності щодо використання природних ресурсів на підставі дозвільних 

документів (при цьому незалежно від того, що є джерелом вказаного впливу,  

сама діяльність чи використовуваний ресурс). Зрозуміло, що саме держава з 

демократичною формою правління як найбільш досконала на сьогодні форма 

організації суспільства, головний інститут його політичної системи [191], 

створена для сприяння реалізації та захисту прав та інтересів її населення,  

наділена арсеналом можливостей, яких позбавлені як окремі приватні особи, 

так і навіть інституції громадянського суспільства.  

Крім того, як вже зазначалось вище, треба враховувати, що 

Конституцією України (ст. 16) саме на державу покладено обов’язок 

забезпечення екологічної безпеки й підтримання екологічної рівноваги на 

території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – 
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катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду українського 

народу. На наш думку, гарантувати дотримання екологічної безпеки держава 

може насамперед через два основні напрями: а) нормотворення та б) 

здійснення державного управління у відповідній сфері як діяльності органів 

державної влади, у межах якої реалізуються відповідні функції; 

5) врахування особливостей (об’єктивних – природних конкретного 

ресурсу, наприклад, вод чи лісів, та суб’єктивних – місця розташування 

ресурсу, суміжних природокористувачів та здійснюваних ними видів 

користування, загального стану забруднення довкілля та антропогенного 

впливу на нього у відповідному регіоні тощо) у кожному випадку прийняття 

рішення про надання дозвільного документа на спеціальне 

природокористування або здійснення діяльності на підставі такого 

документа. 

Проведене вище дослідження дає підстави визначити наступні 

юридичні ознаки правового забезпечення екологічної безпеки у сфері 

спеціального природокористування: 1) це форма реалізації сталого розвитку у 

природоресурсовій сфері, що має вияв у забезпеченні балансу передусім 

економічної і екологічної складових сталого розвитку та попередження 

порушення екологічної безпеки; 2) це врегульованість вказаної в п. 1 

реалізації нормами екологічного права; 3) це здійснення такого забезпечення 

в межах правовідносин щодо набуття та реалізації права спеціального 

природокористування; 4) це здійснення вказаного забезпечення передусім 

державою в особі своїх органів, а на стадії використання — також і 

природокористувачами; 5) це здійснення відповідного забезпечення на 

підставі певних ключових вихідних ідей (принципів). 

На підставі проведеного узагальнення основних підходів до розуміння 

екологічної безпеки та його забезпечення, а також спеціального 

природокористування, наведених у науковій правовій літературі та у чинному 
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законодавстві, в контексті тематики цієї роботи пропонуємо визначення 

поняття «правове забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального 

природокористування» як регламентовану нормами екологічного права, 

засновану на відповідних принципах, діяльність спеціально уповноважених 

органів та суб’єктів у сфері набуття і реалізації права спеціального 

природокористування, в межах якої реалізуються визначені чинним 

законодавством засоби забезпечення екологічної безпеки. Внаслідок 

реалізації зазначених засобів гарантується баланс економічної, екологічної та 

соціальної складових сталого розвитку, не порушується екологічна безпека як 

об’єктивна категорія та cуб’єктивне право, а стан довкілля (все, що оточує 

людину, як природного походження, так і створеного внаслідок людської 

діяльності) та/або його окремих компонентів, а також їх кількісні та якісні 

характеристики, не зазнають негативного впливу від здійснення вказаного 

права та відповідають законодавчо визначеним, науково обґрунтованим 

параметрам екологічної безпечності; при дотриманні таких параметрів не 

здійснюється безпосередній або опосередкований негативний вплив на життя 

і здоров’я фізичних осіб, який міг би зумовити завдання шкоди вказаним 

благам.  

Крім того, на підставі здійсненого вище дослідження вважаємо за 

доцільне виділити правові ознаки екологічної безпеки спеціального 

природокористування та сформулювати визначення цієї правової категорії. 

Так, першою правовою ознакою досліджуваного різновиду екологічної 

безпеки є те, що воно являє собою різновид екологічної безпеки як загальної 

категорії, легальне визначення якої наведно в ст. 50 Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища». Зазначене пояснюється 

тим, що екологічна безпека забезпечується в різних сферах життєдіяльності 

суспільства, і однієї із таких сфер є спеціальне природокористування.  
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Із першою ознакою тісно пов’язана друга, яка полягає в тому, що 

екологічна безпека спеціального природокористування є станом довкілля, що 

зазнає впливу названого природокористування, яке є безпечним для життя і 

здоров’я людини та за якого забезпечується попередження можливих 

порушень екологічної безпеки, що можуть мати місце у процесі здійснення 

відповідного виду діяльності. 

Третьою правовою ознакою екологічної безпеки спеціального 

природокористування пропонуємо визначити те, що така екологічна безпека 

як стан довкілля досягається шляхом реалізації визначених законодавством 

засобів її забезпечення, перелік яких є індивідуальним для кожної із двох 

виділених в цій роботі стадій такого забезпечення: 1) забезпечення у процесі 

видачі відповідного документу, що надає право на спеціальне 

природокористування та 2) під час здійснення такого природокористування 

на підстав отриманого документа.  

Четвертою правовою ознакою явища, що досліджується, на нашу 

думку, є врегульованість відносин щодо досягнення екологічної безпеки 

спеціального природокористування як стану довкілля нормами права 

екологічної безпеки як підгалузі екологічного права України. Це відповідає 

усталеним підходам, обґрунтованим та доведеним представниками Школи 

екологічного права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Так, відповідно да названих підходів право екологічної безпеки 

(антропоохоронне право) являє собою окрему рівноправну складову 

предмету екологічного права України як галузі права поряд із 

природоресурсовим та природоохоронним правом [192, c. 17-18; 193, с. 59-60; 

194, с. 27], при цьому із такими позиціями нерідко погоджуються також і 

представники інших наукових шкіл екологічного права [195, c. 14]. 

Враховуючи зазначене, «екологічна безпека спеціального 

природокористування», на нашу думку, являє собою стан довкілля, що зазнає 



102 

 

впливу спеціального природокористування, який відповідає нормативно 

визначеним кількісним і якісним критеріям безпечності для життя і здоров’я 

людини, та за якого забезпечується попередження можливих порушень 

екологічної безпеки внаслідок реалізації уповноваженими особами 

визначених законодавством засобів забезпечення екологічної безпеки у сфері 

здійснення спеціального природокористування. 

Підсумовуючи, зазначимо, що формою забезпечення сталого розвитку 

та балансу його екологічного, економічного та соціального складових у сфері 

спеціального природокористування є забезпечення, насамперед правовими 

засобами, екологічної безпеки у цій сфері. Важливою передумовою 

ефективності вказаного забезпечення є однозначне розуміння змісту 

ключових понять у відповідній сфері, до яких, на нашу думку, відносяться: 

«спеціальне природокористування», «забезпечення екологічної безпеки у 

сфері спеціального природокористування» та власне «екологічна безпека 

спеціального природокористування». 

 

2.2. Суб’єкти, об’єкти та зміст правовідносин забезпечення 

екологічної безпеки спеціального природокористування  

 

Правове забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального 

природокористування здійснюється в межах правовідносин, виділених в цій 

роботі в якості окремих стадій такого забезпечення у досліджуваній сфері, а 

саме: 1) правовідносин надання дозвільних документів на право спеціального 

природокористування та 2) правовідносин, в межах яких таке право 

реалізовується. При цьому, такі правовідносини характеризуються формально 

«класичним» складом [196, с. 99] (1) суб’єкти, 2) об’єкти, 3) зміст), який, 

водночас, має свої суттєві змістовні особливості.  
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Так, основними суб’єктами правовідносин забезпечення екологічної 

безпеки на стадії видачі документів, що надають право на здійснення певного 

виду спеціального природокористування, які наділені як правами, так і 

обов’язками, є: 1) особа (фізична або юридична), яка звернулась за 

отриманням вказаного документа, а також 2) особа, яка уповноважена 

реалізовувати передбачений для такої стадії засіб (засоби) забезпечення 

екологічної безпеки. При цьому в частині вказаних суб’єктів відповідні 

відносини мають характер відносних [197, c. 349], адже їх учасники є наперед 

визначеними, наділеними взаємними правами і обов’язками, що 

кореспондують одне одному. 

Наприклад, ст. 10 та ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного 

повітря» визначено, що викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, 

виданого суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до другої або 

третьої групи, обласними, Київською, Севастопольською міськими 

державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за 

погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. Таким 

чином чітко визначено особу, яка має право отримати відповідний дозвіл, та 

особу, яка уповноважена на його видачу. При цьому, праву органу, що видає 

дозвіл, вимагати від суб’єкта господарювання подання документів, 

кореспондує обов’язок останнього такі документи подати.  

Водночас вважаємо, що визначений вище перелік суб’єтів 

досліджуваних правовідносин доцільно доповнити, що обумовлюється 

наступним. Так, як було встановлено вище, метою забезпечення екологічної 

безпеки спеціального природокористування є недопущення порушень 

екологічної безпеки як об’єктивної категорії (стану довкілля) та 
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суб’єктивного права фізичних осіб при реалізації певного різновиду 

спеціального природокористування. Отже, зазначені фізичні особи 

зацікавлені в тому, щоб в межах дозвільних відносин було вжито відповідний 

засіб забезпечення екологічної безпеки, який би гарантував відсутність 

негативних впливів на їх життя і здоров’я в майбутньому, після початку 

здійснення вказаного природокористування. Як доводиться в цій роботі, 

таким засобом є попередня перевірка можливості дотримання екологічної 

безпеки при здійсненні природокористування в майбутньому. З огляду на 

зазначене, вважаємо доцільним визнання можливості фізичних осіб — носіїв 

права на екологічну безпеку, яке може бути порушено внаслідок здійснення 

певного виду використання природних ресурсів, вимагати індивідуально або 

колективно (в тому числі – шляхом об’єднання у громадські формування) 

здійснювати під час відповідних дозвільних правовідносин попередню 

перевірку можливості дотримання екологічної безпеки в майбутньому, 

оскаржувати результати такої перевірки. Зазначених фізичних осіб доцільно 

визнати суб'єктами таких дозвільних правовідносин. При цьому, 

правовідносини за участю вказаних фізичних осіб-носіїв права на екологічну 

безпеку матимуть характер абсолютних [160, c. 92], адже їх праву вимагати 

забезпечення екологічної безпеки кореспондуватиме обов’язок 

невстановленого наперед кола потенційних природокористувачів та 

уповноважених органів влади здійснити таке забезпечення у межах 

відповідних дозвільних правовідносин. Так, зазначений обов’язок 

покладатиметься на кожного із таких потенційних природокористувачів, який 

матиме намір набути право використання певного природного ресурсу, при 

реалізації якого може бути порушено права на екологічну безпеку 

уповноваженої особи.  

Суб’єктами правовідносин екологічної безпеки під час реалізації права 

спеціального природокористування, на нашу думку, слід визнати відповідного 
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природокористувача (фізичну або юридичну особу), на якого покладено 

обов’язок здійснювати таке природокористування без порушення екологічної 

безпеки, а також осіб, які уповноважені застосовувати визначені засоби 

забезпечення екологічної безпеки в межах таких відносин, а саме: 1) органи, 

що здійснюють контроль за дотриманням екологічної безпеки під час 

здійснення природокористування; 2) органи, що здійснюють заходи 

притягнення до відповідальності за порушення екологічної безпеки під час 

здійснення природокористування; 3) органи, уповноважені вживати заходи 

щодо оперативного зупинення (припинення) природокористування, що 

порушує екологічну безпеку.  

Вважаємо, що окрім перелічених вище осіб, суб’єктом правовідносин 

забезпечення екологічної безпеки при реалізації права спеціального 

природокористування слід визнати фізичних осіб, право яких на екологічну 

безпеку може бути порушено при здійсненні такого природокористування. 

Такі особи повинні бути наділені правом вимоги вжиття визначених засобів 

забезпечення екологічної безпеки в межах відповідних правовідносин, а 

також правом оскаржувати невжиття або неналежне вжиття таких засобів. 

При цьому, на нашу думку, зобов’язаними по відношенню до фізичних осіб-

носіїв права на екологічну безпеку слід вважати невстановлене наперед коло 

природокористувачів та інших осіб, до повноважень яких відноситься 

здійснення зазначених засобів забезпечення екологічної безпеки, які мають 

нести обов’язок реалізувати визначені засоби її забезпечення. Вважаємо, що 

за таких умов правовідносини забезпечення екологічної безпеки при 

реалізації права природокористування за участі зазначених фізичних осіб-

носіїв права на екологічну безпеку матимуть характер абсолютних. 

Охарактеризувавши суб’єктивний склад правовідносин забезпечення 

екологічної безпеки спеціального природокористування, перейдемо до 
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визначення об’єктного складу обидвох виділених в цій роботі різновидів 

таких правовідносин. 

 Забезпечення екологічної безпеки як в межах дозвільних 

правовідносин, так і в межах правовідносин реалізації певного виду 

спеціального природокористування має спільну основну мету - недопущення 

порушень екологічної безпеки як стану довкілля та суб’єктивного права 

фізичних осіб. Іншими словами, зазначена мета полягає у недопущенні 

(припиненні) набуття довкіллям небезпечних для екологічної безпеки 

властивостей, недопущенні порушення екологічної безпеки та недопущення 

(припинення) завдання шкоди життю і здоров’ю людини. Отже, права і 

обов’язки суб’єктів вказаних правовідносин, спрямовані на досягнення 

зазначеної мети, виникають з приводу одних і тих самих благ, які і 

виступають об’єктами таких правовідносин. Наприклад, забезпечення 

екологічної безпеки спеціального землекористування як на стадії видачі 

відповідних дозвільних документів, так у процесі реалізації відповідного 

права, повинно здійснюватись з метою недопущення завдання шкоди життю і 

здоров’ю людини безпосередньо або через забруднення довкілля під час 

здійснення такого виду природокористування.  

Враховуючи вказане, вважаємо, що об’єктами правовідносин 

забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування є: 1) 

довкілля в частині властивостей, що можуть бути небезпечними для життя і 

здоров’я людини, 2) екологічна безпека як об’єктивна категорія (стан 

довкілля), 3) життя і здоров’я людини як найвищі соціальні цінності та об’єкт 

суб’єктивного права на екологічну безпеку. Зазначимо, що така позиція 

відповідає висловлюваним у науці екологічного права позиціям щодо 

розуміння об’єктів екологічної безпеки [160, c. 92]. 
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Приймаючи до уваги зазначене, критеріями для класифікації 

правовідносин забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування пропонуємо розглядати:  

1) стадію такого забезпечення, за яким виділяти: а) правовідносини 

забезпечення екологічної безпеки на стадії видачі дозвільних документів та б) 

правовідносини забезпечення екологічної безпеки реалізації певного виду 

спеціального природокористування; 

2)  вид природокористування, щодо якого здійснюється 

забезпечення екологічної безпеки, за яким виділяти: а) забезпечення 

екологічної безпеки спеціального водокористування; б) забезпечення 

екологічної безпеки спеціального лісокористування; в) забезпечення 

екологічної безпеки спеціального землекористування; г) забезпечення 

екологічної безпеки спеціального надрокористування; д) забезпечення 

екологічної безпеки при поводженні з відходами; ж) забезпечення екологічної 

безпеки при використанні атмосферного повітря; з) забезпечення екологічної 

безпеки при поводженні з об’єктами підвищеної небезпеки;  

3) функціональне призначення [196, c. 107] правовідносин, за яким 

виділяти: а) регулятивні (а саме: - правовідносини забезпечення екологічної 

безпеки на стадії дозвільних правовідносин, в межах яких здійснюється 

попередня оцінка можливості забезпечення екологічної безпеки при 

здійсненні природокористування в майбутньому; - правовідносини щодо 

реалізації окремих засобів забезпечення екологічної безпеки в процесі 

здійснення певного виду спеціального природокористування (а саме: 

виконання обов’язку природокористувача щодо здійснення діяльності із 

дотриманням екологічної безпеки та правовідносини здійснення контролю за 

виконання вказаного обов’язку до моменту виявлення порушення), а також б) 

охоронно-захисні, що виникають з моменту порушення екологічної безпеки, а 

саме: - правовідносини щодо застосування юридичної відповідальності за 
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порушення екологічної безпеки при здійсненні певного виду 

природокористування та - правовідносини оперативного припинення 

(зупинення) діяльності із спеціального природокористування, що порушує 

екологічну безпеку.  

Змістом всіх виділених в цій роботі правовідносин забезпечення 

екологічної безпеки спеціального природокористування є визначені 

нормативно права і обов’язки суб’єктів таких правовідносин, детальний 

аналіз яких буде проведено у наступних розділах цієї роботи.  

Підсумовуючи, слід констатувати наявність суттєвих особливостей 

складу досліджуваних правовідносин, не зважаючи на «класичний» перелік 

його елементів. Такими особливостями насамперед є особливий перелік 

суб’єктів таких відносин в залежності від різновиду останніх, наявність серед 

таких суб’єктів фізичних осіб – носіїв права на безпечне для життя і здоров’я 

довкілля, а також абсолютний характер відповідних правовідносин.  

 

2.3. Екологічний ризик в системі правовідносин забезпечення 

екологічної безпеки спеціального природокористування 

 

Беручи до уваги те, що забезпечення екологічної безпеки у сфері 

спеціального природокористування є різновидом правовідносин забезпечення 

екологічної безпеки, основною притаманною таким відносинам правовою 

ознакою, основною умовою та підставою їх виникнення, зміни та 

припинення, є наявність екологічного ризику.  

В науці екологічного права присутність екологічного ризику, який може 

спричинити заподіяння екологічної шкоди, розглядається в основі екологічної 

небезпеки будь-якої господарської діяльності [1, c. 29-30]. 

В юридичній літературі слушно пропонується розглядати екологічний 

ризик насамперед як кількісну міру небезпеки, що дає можливість 
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здійснювати її економічну оцінку [198, c. 317], так як це важливо для 

правильного визначення належної до компенсації суми заподіяної шкоди.  

Екологічний ризик розглядається представниками Київської школи 

екологічного права як: елемент юридичного складу – умова виникнення 

регулятивних правовідносин щодо забезпечення екологічної безпеки; 

невід’ємна ознака екологічної небезпеки, що виявляється у виникненні 

потенційної загрози життю та здоров’ю людини (населення, суспільства) 

через небезпечний стан довкілля; показник рівня екологічної безпеки та його 

класифікації [1, c. 56-57]; найбільш загальна, суттєва, специфічна ознака 

екологічної безпеки, що безперервно існує та є притаманною усім без 

винятку проявам небезпеки у різноманітних її формах; засіб розмежування 

відносин щодо забезпечення екологічної безпеки та інших суміжних 

відносин; найбільш суттєва ознака екологічної безпеки, що характеризує 

рівень її забезпеченості [88, c. 6, 9-10]. Також акцентується увага на 

можливих віддалених наслідках прояву екологічного ризику, що посилює 

його небезпечність [199, c. 4]. 

В науці екологічного права здійснено класифікацію екологічних 

ризиків, що виникають в межах одного із видів надрокористування – 

видобування нафти і газу. Запропоновано виділяти вказані ризики залежно 

від виду корисної копалини (нафта, газ, сланцевий газ), залежно від виду та 

способу використання надр, залежно від можливих наслідків відповідної 

діяльності (аварії, пожежі, зсуви тощо), залежно від стану обладнання і 

технологій, що використовуються тощо [57, с. 4-5]. По суті, узагальнено 

йдеться саме про екологічні ризики, обумовлені особливостями 

використовуваного природного ресурсу або діяльності із його використання.  

Зазначений перелік підходів до розуміння правової природи та 

класифікації екологічних ризиків не тільки виявляє його важливість для 

правовідносин забезпечення екологічної безпеки, але й вказує на його 
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поліфункціональну роль у формуванні, розвитку реалізації, зміні, припиненні 

особливої категорії правовідносин [200, c. 48] – правовідносин екологічної 

безпеки загалом та правовідносин щодо забезпечення її та її вимог у сфері 

спеціального природокористування зокрема.  

Враховуючи те, що правовідносини забезпечення екологічної безпеки у 

досліджуваній сфері є різновидом правовідносин екологічної безпеки, ризик 

в таких правовідносинах неодмінно присутній, при цьому, вважаємо, що йому 

притаманні всі зазначені вище ознаки екологічного ризику як юридичної 

категорії. При цьому, на нашу думку, екологічні ризики як ймовірність 

порушення екологічної безпеки у сфері, що досліджується, завжди мають 

місце через стан забруднення природних ресурсів, які використовуються, або 

через особливості діяльності із такого використання (технології, обладнання 

тощо). Такі екологічні ризики можуть мати свій вияв після набуття особою 

статусу спеціального природокористувача, що відбувається з моменту 

отримання ним документа (документів), визначеного чинним законодавством 

для відповідного виду користування як такого, що надає право на його 

здійснення. Забезпечення екологічної безпеки у досліджуваних відносинах 

має на меті не допустити прояву таких екологічних ризиків або оперативно 

припинити такий прояв. 

Враховуючи зазначене, сфера спеціального природокористування, на 

нашу думку, характеризується наявністю наступних різновидів екологічного 

ризику: 

- ризику, пов’язаного з якісними показниками (вмістом небезпечних 

речовин, в тому числі хімічних та радіоактивних, в воді, ґрунті, лісовій 

рослинності, атмосферному повітрі, надрах тощо, або набуття відповідним 

природним ресурсом різних небезпечних фізичних властивостей (наприклад, 

сейсмічно небезпечні ділянки надр або ділянки надр, в яких можливий обвал 

(зсув) тощо) конкретного природного ресурсу (його частини), що планується 
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до використання або використовується. При цьому конкретний вид діяльності 

із спеціального використання відповідного ресурсу може як мати, так і не 

мати значення для прояву такого ризику. Наприклад, враховуючи стан 

водного об’єкта, забір води із нього для забезпечення потреб питного 

водопостачання [201, с. 287] може бути небезпечним, тоді як забір води для 

технічних потреб - цілком прийнятним; 

- ризику, пов’язаного із різновидом діяльності із спеціального 

природокористування, що планується до здійснення або здійснюється. В 

такому випадку якісні показники відповідного природного ресурсу не 

створюють небезпеки для життя і здоров’я фізичних осіб, проте така загроза 

виникає при здійсненні певного конкретного виду діяльності із спеціального 

природокористування та не виникає при здійсненні іншого виду такої 

діяльності. Наприклад, використання лісів для побічних лісових користувань 

може не створювати небезпеки, тоді як використання цієї ж лісової ділянки 

для здійснення рубок головного користування (що пов’язано із істотним 

зменшенням лісової рослинності та тривалим часом, необхідним на її 

відновлення) може бути небезпечним для життя і здоров’я людей у зв’язку із 

значним зменшенням можливості лісу щодо виконання ним природних 

функцій очищення повітря та його збагачення киснем. Ризик, пов’язаний із 

здійснюваною діяльністю, може як залежати від видів природокористування, 

що здійснюються в конкретній місцевості іншими природокористувачами, так 

і не залежати від цього. Наприклад, використання пестицидів на земельній 

ділянці, поряд із якою розташований водний об’єкт, може створити небезпеку 

забруднення води, внаслідок чого виникатиме небезпека для здоров’я людей, 

які використовують таку воду, в той час як відсутність «сусідства» з 

зазначеним водним об’єктом буде менш небезпечним [113,  c. 37-38]. 

Крім того, екологічний ризик у досліджуваних відносинах може мати 

комбінований характер, тобто зумовлюватись як якісними показниками 
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природного ресурсу (його частини), так і особливостями здійснюваної 

діяльності із його спеціального використання.  

Вважаємо доцільним погодитись із позицією В.І. Андрейцева [1, c. 56-

57] та М.О. Фролова [88, с. 6, 9-10], які визначають екологічний ризик як 

умову виникнення правовідносин екологічної безпеки та як визначальний 

фактор при формуванні правосуб’єктності суб’єктів таких відносин та при 

запровадженні конкретних механізмів послаблення вказаного ризику та 

контролювання його на рівні «припустимого» [113,  c. 38]. 

Екстраполювавши вказані вище теоретичні розробки на відносини 

забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального природокористування, 

можна дійти висновку, що наявність екологічного ризику притаманна 

останнім. При цьому, екологічний ризик в таких правовідносинах виконує 

таку ж поліфункціональну роль, як і в родовому різновиді правововідносин – 

забезпечення екологічної безпеки, в тому числі є юридичним фактом, з 

наявністю якого пов’язано виникнення, зміна чи припинення відповідних 

правовідносин. 

Вважаємо, що екологічний ризик у правовідносинах забезпечення 

екологічної безпеки у сфері спеціального природокористування в кожному 

конкретному випадку має свої форми вияву, а також межі, в яких він 

вважається припустимим. За умови дотримання таких меж порушення 

екологічної безпеки не відбувається і шкоди життю та здоров’ю людей не 

завдається. Тому, на нашу думку, оцінку екологічних ризиків при забезпеченні 

екологічної безпеки у зазначених відносинах слід проводити передусім в 

кожному конкретному випадку надання дозвільного документа на певний вид 

діяльності із використання природного ресурсу (його частини), а також під 

час здійснення такого конкретного виду використання. При цьому, 

нормативними межами «припустимості» екологічного ризику мають бути 

визнані кількісно-якісні нормативи екологічної безпеки окремих видів 
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діяльності із спеціального природокористування, про необхідність розробки 

та запровадження яких йдеться в цій роботі.  

Крім того, в залежності від ступеня реальності прояву екологічного 

ризику і його потенційних наслідків має залежати рівень деталізації 

нормативного регулювання відповідних відносин екологічної безпеки. Чим 

вища ймовірність прояву ризику та чим більш небезпечні і масштабні 

потенційні наслідки такого прояву, тим більше імперативних правових вимог 

екологічної безпеки щодо такого вид діяльності має передбачатись. Так, 

правове забезпечення екологічної безпеки при видобуванні нафти і газу 

вимагає більшої деталізації порівняно із вказаним забезпеченням щодо 

здійснення побічних лісових користувань тощо.  

Окрім охарактеризованої умови (елементу юридичного складу) 

виникнення правовідносин екологічної безпеки у сфері спеціального 

природокористування, якою є екологічний ризик, цим правовідносинам 

притаманно також наявність «класичних» підстав їх виникнення, зміни та 

припинення. Такими обставинами якнайчастіше є сукупність певних 

законодавчо визначених обставин (юридичні склади), і інколи — окремі такі 

обставини (юридичні факти) [202]. При цьому, підстави виникнення, зміни і 

припинення вказаних в попередньому реченні правовідносин, які є 

антропоохоронними за своєю суттю, слід відрізняти від підстав виникнення, 

зміни і припинення природоресурсових правовідносин надання дозвільних 

документів на право спеціального природокористування та правовідносин, в 

межах яких таке право реалізовується. 

Так, вважаємо, що якщо екологічна безпека спеціального 

природокористування досягається шляхом реалізації засобів її забезпечення, 

то підставою виникнення, зміни або припинення правовідносин такого 

забезпечення є обставина чи обставини (юридичний факт або юридичних 

склад), з якими приписи права екологічної безпеки пов’язують необхідність 



114 

 

відповідно застосування, зміни застосування або припинення застосування 

вищевказаних засобів.  

Слід зазначити, що за часом правовідносини забезпечення екологічної 

безпеки спеціального природокористування виникають не раніше виникнення 

правовідносин спеціального природокористування, адже вказане 

забезпечення може бути реалізовано лише по відношенню до певного виду 

вказаного природокористування, правовідносини щодо набуття або реалізації 

якого вже виникли, так як до їх виникнення не існує пов’язаного із вказаним 

видом діяльності екологічного ризику.   

В той же час, підставою виникнення, зміни бо припинення 

правовідносин спеціального природокористування є визначені чинним 

природоресурсовим законодавством обставина чи обставини, з якими 

пов’язується виникнення, зміна або припинення дозвільних правовідносин та 

правовідносин, в межах яких таке право реалізовується. 

Наприклад, відповідно до приписів ст. 16 Кодексу України про надра, 

положень п. 6 Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів 

на користування надрами, п. 2 та п. 8 Порядку надання спеціальних дозволів 

на користування надрами, підставою виникнення дозвільних правовідносин є 

або звернення особи, зацікавленої у отриманні спеціального дозволу на 

користування надрами до органу, що видає дозвіл у випадку надання дозволу 

без проведення аукціону (йдеться про юридичний факт), або подання заяви 

для виставлення дозволу на користування ділянкою надр на аукціон особою, 

зацікавленою у отриманні такого дозволу, розгляд такої заяви організатором 

аукціону, яким є Державна служба геології і надр України [203] та прийняття 

рішення про початок підготовки ділянки надр до аукціону (йдеться про 

юридичний склад як сукупність пов’язаних юридичних фактів). Зазначені 

юридичні факти і склади обумовлюють виникнення природоресурсових 

відносин. 
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Натомість, підставою виникнення правовідносин екологічної безпеки 

під час реалізації дозвільних правовідносин може бути нормативний припис, 

яким встановлено необхідність проведення попередньої перевірки 

екологічної безпечності діяльності із спеціального природокористування, 

дозвіл на яку видається, визначено суб’єкта, порядок та строки проведення 

такої перевірки. Зазначимо, що на даний час чинне законодавство 

безпосередньо не передбачає вимог щодо проведення зазначеної перевірки 

при видачі дозвільних документів на спеціальне природокористування. 

Найбільш подібними до вказаної перевірки є положення законодавства про 

оцінку впливу на довкілля, яку передбачено проводити щодо окремих видів 

використання природних ресурсів.  

Відповідно до положень ст. 125 Земельного кодексу України 

юридичним фактом, з настанням якого пов’язано виникнення права 

власності, право постійного користування та право оренди земельної ділянки 

державної або комунальної власності (тобто правовідносин, в межах яких 

реалізовуватиметься набуте право природокористування), є державна 

реєстрація цих прав. Водночас, зазначеній реєстрації обов’язково передує 

видача уповноваженим на розпорядження відповідною ділянкою органом 

державної влади або органом місцевого самоврядування відповідного 

дозвільного документа, яким може бути наказ (якщо йдеться про Державну 

службу геодезії картографії і кадастру, що встановлено п. 9 положення про неї 

[204], або її територіальні органи, що визначено п. 10 Положення про такі 

органи [205]), розпорядження голови (у випадку із місцевими державними 

адміністраціями, що передбачено ст. 6 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» [206]) або рішенням відповідної сільської, селищної або 

міської ради (що передбачено ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [207]). Отже, виникнення вказаних 

природоресурсових правовідносин із спеціального землекористування 
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пов’язано із наявністю зазначеної вище сукупності обставин (прийняття 

рішення про передачу земельної ділянки у власність, користування або 

оренду (для оренди також необхідним є укладення відповідного договору, що 

передбачено ст. 16 Закону України «Про оренду землі» [208] та реєстрації 

відповідного права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, 

що передбачено положеннями ст. 4 Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» [209]). 

В свою чергу, підставою виникнення, зміни та припинення 

правовідносин екологічної безпеки під час реалізації права спеціального 

природокористування може бути нормативний припис, яким встановлено 

необхідність вжиття, зміни або припинення засобів забезпечення екологічної 

безпеки в межах зазначених правовідносин, а саме: 1) виконання 

природокористувачем обов’язку щодо здійснення використання природного 

ресурсу без порушень екологічної безпеки, 2) здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) за дотриманням вказаного в п. 1 обов’язку, 3) здійснення 

заходів юридичної відповідальності в разі недотримання вказаного в п. 1 

обов’язку та 4) оперативне припинення права спеціального 

природокористування за умови порушення екологічної безпеки при його 

реалізації.  

Підсумовуючи проведене дослідження, доцільно визнати, що склад 

правовідносин забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування має традиційні для теорії права складові, серед яких 

суб’єкти, об’єкти, зміст та підстави виникнення, зміни і припинення. 

Водночас, досліджуваним правовідносинам притаманні певні особливості, 

основною з яких слід вважати наявність екологічного ризику, різновидами 

якого запропоновано вважати: - ризик, пов’язаний з якісними показниками 

конкретного природного ресурсу (його частини), що планується до 

використання або використовується) та - ризик, пов’язаний із різновидом 
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діяльності із спеціального природокористування, що планується до 

здійснення або здійснюється. 

 

Висновки до Розділу ІІ 

 

За наслідками проведеного у цьому розділі дослідження юридичної 

природи екологічної безпеки спеціального природокористування можна 

зробити наступні висновки: 

1. Якісну ознаку «безпечність» варто сприймати умовно, 

нормативно визначивши, що безпечним є саме той стан довкілля, який 

відповідає попередньо нормативно опосередкованим кількісним (які 

підлягають кількісному виміру) та якісним (які не можуть бути виражені 

кількісно) критеріям;  

2. Поняття «дозвільний документ» слід розуміти як будь-який 

визначений чинним законодавством офіційний документ незалежно від його 

назви (дозвіл, спеціальний дозвіл, рішення, лісовий чи лісорубний квиток, 

наказ, розпорядження, ліцензія тощо) та форми (паперова, електронна), який 

надає право на здійснення певного виду спеціального природокористування; 

3. В якості окремих стадій забезпечення екологічної безпеки у сфері 

спеціального природокористування слід виділити наступні групи 

правовідносин із притаманними кожній із них особливими засобами такого 

забезпечення: 1) забезпечення екологічної безпеки на стадії видачі дозвільних 

документів на здійснення спеціального природокористування, та 2) 

забезпечення екологічної безпеки під час здійснення спеціального 

природокористування на підставі отриманого дозвільного документа; 

4. Під спеціальним природокористуванням доцільно розуміти 

законодавчо визначену діяльність, здійснювану уповноваженою фізичною або 

юридичною особою на підставі відповідного дозвільного документа, який 
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надає право на здійснення такої діяльності, із закріпленням окремого 

природного ресурсу/комплексу або їх частини (у тому числі шляхом 

визначення місця провадження відповідної діяльності) для такого виду 

діяльності, яка прямо або опосередковано впливає на навколишнє природне 

середовище та/або на його складові (окремі природні ресурси, їх комплекси 

або їх частини), а також на життя і здоров’я населення та стан забезпечення 

екологічної безпеки;  

5. Правове забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування є різновидом реалізації основного фундаментального 

постулату сталого розвитку – єдності та збалансованості його екологічної 

(яка полягає у необхідності безумовного недопущення порушень екологічної 

безпеки) та економічної (спрямованої на використання природних об’єктів на 

підставі відповідних дозволів саме як ресурсів для потреб економіки) 

складових;  

6. Принципами правового забезпечення екологічної безпеки 

спеціального природокористування слід визнати: 1) необхідність 

комплексної, системної й максимально уніфікованої нормативно-правової 

регламентації перевірки можливості екологічно безпечного спеціального 

природокористування при видачі документів дозвільного характеру, а також 

визначення дієвих правових засобів забезпечення екологічної безпеки в 

процесі здійснення вказаного природокористування після отримання 

зазначеного дозвільного документа; 2) необхідність забезпечення балансу 

екологічної та економічної складових сталого розвитку та неприпустимість 

безпідставного обмеження будь-якої із названих складових; 3) пріоритет 

екологічного інтересу над економічним; 4) гарантування визначальної ролі 

держави в забезпеченні дотримання екологічної безпеки при здійсненні права 

спеціального природокористування; 5) врахування особливостей 

(об’єктивних – природних конкретного ресурсу, наприклад, вод чи лісів, та 
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суб’єктивних – місця розташування ресурсу, суміжних природокористувачів 

та здійснюваних ними видів користування, загального стану забруднення 

довкілля та антропогенного впливу на нього у відповідному регіоні тощо) у 

кожному випадку прийняття рішення про надання дозвільного документа на 

спеціальне природокористування або здійснення діяльності на підставі такого 

документа; 

7. Юридичними ознаками правового забезпечення екологічної 

безпеки у сфері спеціального природокористування є такі: 1) являє собою 

форму реалізації сталого розвитку у природоресурсовій сфері, що має вияв у 

забезпеченні балансу передусім економічної і екологічної складових сталого 

розвитку та попередження порушення екологічної безпеки; 2) врегульовано 

нормами екологічного права; 3) здійснюється в межах правовідносин щодо 

набуття та реалізації права спеціального природокористування; 4) 

реалізовується передусім державою в особі своїх органів, а на стадії 

використання — також і природокористувачем; 5) здійснення на підставі 

певних ключових вихідних ідей (принципів); 

8. Екологічна безпека спеціального природокористування являє 

собою стан довкілля, що відповідає нормативно визначеним кількісним і 

якісним критеріям безпечності для життя і здоров’я людини, та за якого 

забезпечується попередження можливих порушень екологічної безпеки у цій 

сфері внаслідок реалізації уповноваженими особами визначених 

законодавством засобів забезпечення екологічної безпеки у сфері здійснення 

спеціального природокористування; 

9. Склад правовідносин екологічної безпеки під час набуття і 

реалізації права спеціального природокористування включає: 1). Суб’єктів, 

якими слід визнати: а) відповідного заявника та природокористувача (фізичну 

або юридичну особу), 2) осіб, які уповноважені застосовувати визначені 

засоби забезпечення екологічної безпеки в межах таких відносин на стадії 
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видачі дозвільних документів та при здійсненні природокористування на їх 

підставі; 3) фізичних осіб, право яких права на екологічну безпеку може бути 

порушено при здійсненні такого природокористування; 2). об’єкти (а) 

довкілля в частині властивостей, що можуть бути небезпечними для життя і 

здоров’я людини, б) екологічна безпека як об’єктивна категорія (стан 

довкілля), в) життя і здоров’я людини); 3). зміст (права і обов’язки суб’єктів); 

4). Підстави виникнення, зміни і припинення (екологічний ризик та інші 

юридичні факти та юридичні склади); 

10. Критеріями для класифікації правовідносин забезпечення 

екологічної безпеки спеціального природокористування пропонуємо 

розглядати: 1) стадію такого забезпечення; 2) вид природокористування щодо 

якого здійснюється забезпечення екологічної безпеки; 3) функціональне 

призначення  правовідносин.  
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РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ В СФЕРІ 

ЕКОЛОГІЇ ЯК ЗАСОБУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

3.1. Правова природа видачі дозвільних документів у сфері 

спеціального природокористування  

 

Правове забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального 

природокористування є можливим за умови обрання та застосування 

належних засобів такого забезпечення.  

Як зазначалось вище, серед різновидів відповідних засобів в науковій 

літературі називають так звані організаційно-ліцензійні засоби (заходи), до 

яких відносять реєстраційно-ліцензійні та експертно-оціночні [160, c. 95]. 

Дозвільні процедури у сфері спеціального природокористування за такою 

класифікацією слід розглядати складовою першої групи названих заходів, а 

попередню перевірку можливості дотримання екологічної безпеки під час 

таких процедур – складовою другої групи.  

Так, дозвільна процедура у досліджуваній сфері має унікальні ознаки, 

що дозволяють їй відігравати роль найбільш ефективного превентивного 

засобу (засобу забезпечення екологічної безпеки), «фільтру», який має 

можливості «відсікати» види діяльності, що плануються до здійснення та 

порушуватимуть екологічну безпеку у майбутньому. Так, на стадії здійснення 

дозвільної процедури діяльність із природокористування, щодо якої 

розглядається питання про видачу відповідного дозвільного документу для її 

здійснення, ще не реалізовується. Відповідно, пов’язані із такою діяльністю 

екологічні ризики не можуть мати свого прояву до моменту завершення 

відповідної дозвільної процедури та отримання потенційним 
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природокористувачем дозвільного документа. За таких обставин, за умови 

належної попередньої перевірки можливих впливів названої діяльності на 

екологічну безпеку, ця дозвільна процедура може бути ефективним 

превентивним засобом, що забезпечуватиме реалізацію наукових пропозицій 

щодо посилення превентивної функції права екологічної безпеки [210, c. 125-

126]. В свою чергу, можливостей попередження порушень екологічної 

безпеки після початку здійснення спеціального природокористування істотно 

менше, адже діяльність, яка є джерелом екологічного ризику, вже 

здійснюється.  

Тому слід погодитись із Н.Р. Кобецькою, що від досконалості дозвільної 

системи, дозвільних процедур у сфері екології безпосередньо залежить 

ефективність правового механізму регулювання природокористування, 

основною ознакою якого є раціональність, заснована на засадах сталого 

розвитку [62, c. 19, 61]. Крім того, саме від наявності дієвих правових 

процедур попередження можливих порушень екологічної безпеки залежить 

захищеність права людини на життя та здоров’я як найвищих соціальних 

цінностей [211, c. 9].  

Отже, дозвільна процедура в сфері спеціального природокористування 

може бути визнана одним із основних засобів забезпечення екологічної 

безпеки у цій сфері, що, окрім зазначеного вище, обумовлюється її правовими 

ознаками. В свою чергу, визначення основних правових ознак досліджуваної 

дозвільної процедури неможливе без з’ясування чинного стану її нормативно-

правового регулювання та доктринального дослідження, а також її ролі та 

значення при забезпечення екологічної безпеки у відповідній сфері. Для 

цього, на нашу думку, необхідно проаналізувати відповідні чинне 

законодавство та доктринальні підходи, визначити основні ознаки 

досліджуваної процедури та її мету. 
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Вважаємо, що розуміння мети дозвільних процедур у сфері 

спеціального природокористування дасть можливість визначити найбільш 

ефективні правові засоби її досягнення, а також сформулювати конкретні 

науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення правового регулювання 

такої процедури, спрямовані на забезпечення її максимально можливої 

ефективності.   

Визначаючи необхідність попереднього отримання дозвільного 

документа як умову здійснення права спеціального природокористування, 

чинне екологічне законодавство як на рівні Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», так і спеціальних нормативних 

актів (передусім «поресурсових» кодексів), чітко не пояснює, з якою метою 

видається такий документ. Крім того, зазначена мета не може бути 

однозначно сформульована безпосередньо шляхом тлумачення змісту 

відповідних норм. На нашу думку, це свідчить про недостатню увагу з боку 

вітчизняного законодавця до надзвичайно важливої складової нормативного 

регулювання суспільних відносин, яким є однозначне розуміння відповідей 

на принаймні два основні питання: для чого упорядковуються відносини та 

що має бути наслідком відповідного упорядкування. 

Варто уточнити, що метою правового регулювання має стати не просто 

реалізація певного нормативного припису, у нашому випадку – вимоги ч. 3 ст. 

38 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

про те, що спеціальне природокористування здійснюється на підставі 

дозволу. Зазначеною метою варто визначити конкретний результат 

запровадження загальнообов’язкового правила поведінки соціального, 

екологічного, економічного, політичного тощо характеру. Передбачення мети 

правового регулювання на стадії створення норми, на нашу думку, дозволяє з 

достатньою ймовірністю передбачити розвиток (створити модель) 

врегульованих правом суспільних відносин після запровадження названої 
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норми, а отже, обрати найбільш ефективні правові засоби та процедури, 

реалізація яких дозволяє досягти визначеної мети. Тому правильне 

визначення мети правового регулювання відносин щодо надання дозволів на 

здійснення спеціального природокористування є важливою передумовою 

ефективного врегулювання таких відносин та забезпечення в їх межах 

реалізації інтересів усіх зацікавлених осіб – їх реальних та потенційних 

учасників. З огляду на вказане, проведемо аналіз вітчизняного законодавства 

та доктринальних підходів щодо призначення, в тому числі функцій, 

дозвільної процедури у відносинах спеціального використання природних 

ресурсів, їх комплексів, а також здійснення окремих видів екологічно 

небезпечної діяльності, що дозволить не тільки визначити мету такої 

процедури, але й дасть підстави для розкриття й розуміння її правової 

сутності. 

Як уже зазначалося, основні положення щодо дозволів у сфері екології 

закладені Законом України «Про охорону навколишнього природного 

середовища». Водночас відповідні положення сформульовані шляхом або 

констатації необхідності наявності дозволу для набуття правосуб’єктності 

спеціального природокористувача (ч. 3 ст. 38), або шляхом визначення 

повноваження певного органу державної влади чи місцевого самоврядування 

на видачу (переоформлення, видачу дубліката, анулювання) дозволу (п. «г» ч. 

1 ст. 15). Положення названого закону, крім загальної вимоги щодо наявності 

дозволу, стосуються лише окремих, одиничних випадків спеціального 

використання природних ресурсів (ресурсів місцевого значення, поводження 

з відходами), що не дозволяє на сьогодні вважати цей нормативно-правовий 

акт системоутворюючим для системи еколого-правових приписів, які 

спрямовані на упорядкування дозвільних правовідносин у сфері екології. 

Недостатньо уваги проблематиці реформування дозвільної діяльності в 

екологічній сфері приділено, на нашу думку, у Основних засадах (стратегії) 
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державної екологічної політики на період до 2020 року. З одного боку, серед 

інструментів реалізації національної екологічної політики у розділі 4 

визначено вдосконалення дозвільної системи у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, що свідчить про визнання державою недосконалості 

сучасного стану такої системи. З іншого боку, розшифрування змісту 

аналізованого інструменту навряд чи може вважатися достатнім.  

Враховуючи це, є підстави констатувати, що Основними засадами 

(стратегією) державної екологічної політики на період до 2020 року не 

передбачена мета функціонування відповідної дозвільної системи в цілому, 

проте вказується мета її удосконалення. Такою метою названо запровадження 

регулювання природокористування через введення науково обґрунтованих 

обмежень на: 1) використання ресурсів та 2) забруднення навколишнього 

природного середовища. Вважаємо вищенаведений зміст програмного 

положення, особливо враховуючи відсутність конкретних спеціальних 

строків та механізму його реалізації, недостатнім для реального покращення 

ефективності дозвільної системи у сфері екології.  

Зокрема, варто більше уваги приділити поясненню процедури адаптації  

положень Директиви 96/61/ЕС [212], про яке йдеться, до законодавства 

України, а також визначити конкретні заходи, спрямовані на таку реалізацію. 

Це зумовлене концептуальним, з позицій автора, характером вказаної 

Директиви 96/61/ЕС, принципові положення якої можуть бути покладені в 

основу всієї вітчизняної системи забезпечення екологічної безпеки у сфері 

спеціального використання природних ресурсів, навіть незважаючи на те, що 

на сьогодні цей акт уже не є чинним.  

Відповідно до ст. 1 Директиви 96/61/ЕС її метою було визначене 

досягнення всеохоплюючого запобігання забрудненню та контролю за 

забрудненням, спричиненим напрямами діяльності, перерахованими в 

Додатку I до неї (виробництво та оброблення металів, хімічна промисловість, 
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мінеральна промисловість, утилізація відходів тощо). Для цього в документі 

передбачалися механізми, запроваджені з метою запобігання або, де такої 

можливості не існує, зменшення викидів в атмосферу, воду та ґрунт, 

спричинених наслідками вищезазначеної діяльності, включаючи механізми 

контролю за відходами з метою досягнення високого рівня захисту 

навколишнього середовища в цілому. Варто зазначити, що названим актом ЄС 

визначався ряд ефективних процедур превентивного характеру, що є 

надважливим у сфері забезпечення екологічної безпеки. 

Питання регулювання дозвільної системи у сфері господарювання, 

складовою якої можна визнавати дозвільну систему в сфері екології, 

регламентовані двома спеціальними законодавчими актами, які вже 

згадувались вище в цій роботі: Законом України «Про дозвільну систему у 

сфері господарської діяльності» та Законом України «Про Перелік документів 

дозвільного характеру у сфері господарської діяльності». 

Обидва вищевказані закони мають важливе значення для регулювання 

правовідносин спеціального природокористування, адже ними закладені 

основні загальні вимоги щодо видачі дозвільних документів, які 

поширюються і на дозвільні процедури у сфері екології. Водночас,  слід 

визнати недостатнє врахування зазначеними законодавчими актами 

специфіки правовідносин спеціального природокористування, насамперед її 

екологічної складової, а також їх чітку спрямованість на задоволення потреби 

приватної особи в отриманні дозвільного документа. 

Так, обидва аналізовані закони сформульовані з позицій зменшення 

перешкод у реалізації економічного інтересу щодо здійснення господарської 

діяльності, у тому числі з використанням природних ресурсів, і не 

враховують важливості недопущення порушення екологічної безпеки при 

зайнятті вказаною діяльністю. Поняття «екологія» та «екологічна безпека» у 

тексті та за змістом Закону України «Про дозвільну систему у сфері 
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господарської діяльності» взагалі не згадуються. Так само не передбачені цим 

законодавчим актом будь-які процедури, спрямовані на захист екологічного 

суспільного інтересу щодо попередження можливого порушення екологічної 

безпеки при здійсненні діяльності на підставі отриманого дозволу. Лише на 

рівні загальних положень аналізованого закону побічно згадується про 

охорону навколишнього природного середовища як принцип державної 

політики у відповідній сфері, без деталізації особливостей його реалізації. 

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності» взагалі не містить процесуальних положень як 

економічного, так й екологічного спрямування, оскільки має специфічну мету 

— обмежити перелік документів дозвільного характеру, які можуть 

вимагатися для здійснення певних видів господарської діяльності, зокрема із 

залученням природних ресурсів. 

На нашу думку, основними із визначених Законом України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності» завданнями дозвільної 

процедури є забезпечення прозорості та оперативності видачі відповідних 

дозвільних документів, а також зменшення різноманітних бюрократичних 

перешкод у цьому. Згадування про охорону навколишнього природного 

середовища як принцип не має деталізації на рівні інших положень 

аналізованого закону, що вказує на його декларативність. Тому можна 

констатувати очевидне домінування мети задоволення економічного інтересу 

при регулюванні дозвільної системи Законом України «Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності», а також ігнорування в ньому 

екологічного інтересу (який полягає в попередженні порушення екологічної 

безпеки при подальшому здійсненні певної діяльності на підставі 

відповідного дозволу).  

Зауважимо, що така «економічна» орієнтованість Закону України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності» дала підстави окремим 
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науковцям для критики його поширення на екологічні правовідносини. 

Йдеться про те, що названий закон не поширюється на певні розвинені 

дозвільні системи, які застосовуються в специфічних сферах, а тому мають 

особливості принципового характеру, наприклад  щодо характеристик 

об’єктів, на які видається дозвіл, як-от ядерні матеріали, вибухові речовини. 

Природні ресурси також є специфічними об’єктами, що враховується при 

формуванні та застосуванні дозвільної системи у сфері природокористування, 

а тому логічним є здійснення автономного розвитку правового регулювання 

дозвільних відносин у сфері екології в межах екологічного законодавства [61, 

c. 312].  

Водночас вважаємо запропоновану позицію одним з варіантів надання 

системності й узгодженості правовим приписам у сфері досліджуваних 

відносин, яку не можна вважати оптимальною на сучасному етапі. Так, 

відмовившись від поширення Закону України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності» на сферу спеціального природокористування, 

неможливо автоматично досягти мети – узгодженої системи норм 

екологічного законодавства відповідного змісту, адже, як уже з’ясовано, 

положення названого законодавства на сьогодні не містять 

системоутворюючих положень відповідного змісту, є суперчливими та 

нерідко – неузгодженими між собою. Крім того, відмова від «послуг» цього 

закону обмежить можливості щодо використання окремих його положень, які 

є корисними для екологічної сфери.    

На нашу думку, потрібно максимально узгодити Закон України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності» з відповідними 

положеннями екологічного законодавства, а також, за можливості, розглянути 

питання використання окремих достатньо прогресивних універсальних 

механізмів першого (наприклад, принципи «мовчазної згоди», «єдиного 

вікна») для забезпечення узгодженості екологічного та економічного 



129 

 

інтересів. Зазначене узгодження повинно полягати у встановленні пріоритету 

норм екологічного законодавства відповідного змісту перед нормами 

вказаного закону, а не навпаки, як це пропонується у науці екологічного права 

[213,  c. 99], а також у визначенні на рівні приписів зазначеного законодавства 

положень щодо випадків та порядку застосування зазначених вище 

універсальних механізмів у природоресурсовій сфері.  

Крім того, не зайвим буде уточнити на рівні Закону України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності» важливість 

попередження можливих порушень екологічної безпеки при подальшому 

здійсненні спеціального природокористування саме на стадії видачі 

документа дозвільного характеру, приділивши особливостям дозвільної 

системи у сфері екології окрему статтю (розділ). Водночас важливо 

узгоджувати й систематизувати положення актів екологічного законодавства, 

що регламентують дозвільні процедури при використанні природних 

ресурсів, які очевидно мають відігравати основну роль у правовому 

регламентуванні зазначених процедур. При цьому основні положення, 

принципи та мету вказаного регулювання доцільно закріпити на рівні окремої 

статті Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», а саме: на рівні запропонованого в цій роботі його розділу XI-1 

«Правове забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування». У вказаній статті слід окремо визначити загальні 

положення відповідного забезпечення на стадії дозвільних процедур та під 

час здійснення спеціального природокористування із зазначенням основних 

засобів такого забезпечення, визначити мету та основні принципи такого 

забезпечення, передбачити пріоритетність норм екологічного законодавства 

відповідного змісту перед положеннями Закону України «Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності».  
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Враховуючи закріплення специфіки окремих дозвільних процедур у 

сфері екології на рівні положень екологічного законодавства (зокрема, 

загальні вимоги щодо порядку та підстав отримання дозволів на спеціальне 

водокористування визначено Водним кодексом України, лісів – Лісовим 

кодексом України тощо), логічно було б отримати відповідь щодо мети видачі 

відповідних дозвільних документів саме на рівні таких положень. 

Як свідчить аналіз положень Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», Земельного кодексу України, 

Водного кодексу України, Лісового кодексу України, Кодексу України про 

надра, Законів України «Про відходи» та «Про об’єкти підвищеної 

небезпеки», а також прийнятих на їх розвиток підзаконних актів, якими 

упорядковано окремі дозвільні процедури у сфері спеціального 

природокористування, жодних конкретних вказівок на мету чи принципи 

досліджуваної дозвільної діяльності вони не містять. Більше того, значне 

переважання в таких актах приписів, спрямованих на задоволення 

економічного інтересу шляхом використання відповідних ресурсів або 

здійснення екологічно небезпечної господарської діяльності, за відсутності 

реальних дієвих механізмів забезпечення екологічної безпеки під час таких 

використання чи діяльності, свідчить про застарілість зазначених приписів та 

навіть їх суперечність принципу сталого розвитку – загальновизнаному 

світовою спільнотою як основна засада розвитку людства у XXI столітті. Ця 

ситуація вказує на необхідність системного удосконалення вищезгаданих 

актів шляхом «посилення» гарантій непорушності екологічного інтересу та 

досягнення тим самим балансу економічної та екологічної складових сталого 

розвитку. 

Правова природа дозволів на спеціальне природокористування як актів 

державного управління досліджувалася В.М. Комарницьким [61, c. 298-325], 

праці якого, хоч і не містять прямої вказівки на мету видачі таких дозволів, 



131 

 

дають змогу шляхом застосування методів індукції та аналізу зробити 

висновок про його позицію. 

Досліджувану мету вчений висвітлює через виокремлення функцій 

дозволів, серед яких названі контрольна, координаційна, санкціонуюча та 

еколого-економічна [61, c. 301-309].  

Погоджуючись в цілому з можливістю виділення вищевказаних 

функцій дозволів у сфері спеціального природокористування, усе ж 

дозволимо зробити окремі важливі зауваження. 

Насамперед, варто зазначити, що повноцінна реалізація названих 

функцій на практиці на сьогодні навряд чи можлива. Так, наприклад, чинне 

екологічне законодавство не передбачає конкретних механізмів, які 

дозволяють обов’язково враховувати наявність лімітів на використання 

певного ресурсу на певній території в кожному випадку видачі дозвільного 

документа конкретній особі, що вказує на неможливість повноцінної 

реалізації координаційної функції.  

Також важливо відзначити, що вітчизняні еколого-правові процесуальні 

норми, які визначають порядок отримання відповідних дозволів, часто є 

доволі нечіткими й колізійними, що унеможливлює здійснення повноцінного 

контролю за відповідністю кваліфікації та матеріально-технічних 

можливостей заявника вимогам раціонального природокористування, не 

кажучи про попередження можливого порушення екологічної безпеки після 

отримання дозволу та початку здійснення діяльності на його підставі. Крім 

того, чимало чинних дозвільних процедур мають яскраво виражене 

економічне спрямування, тобто спрямовані на надання доступу до ресурсу за 

плату, не звертаючи уваги на екологічну безпечність відповідної діяльності 

[214], а інколи – і нехтуючи нею. Зазначене дає підстави констатувати 

недостатнє забезпечення чинним законодавством еколого-економічної 

функції дозволів. 
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Очевидно, що найбільш повно на сьогодні аналізовані дозволи 

виконують лише санкціонуючу функцію, адже саме з їх видачею актами 

екологічного законодавства достатньо однозначно пов’язується виникнення 

права спеціального природокористування, що, до речі, стало підставою для 

визначення наявності таких дозволів як ознаки названого виду використання 

природних ресурсів.    

Тому варто визнати неможливість на даний час застосування у межах 

реальних правовідносин виокремлених В.М. Комарницьким функцій, які, 

очевидно, свідчать не про чинний стан відповідного законодавства, а 

вказують орієнтири для його розвитку й удосконалення. 

Крім того, вважаємо доцільним розглядати як основну та 

системоутворюючу функції дозвільної діяльності у сфері екології названу 

еколого-економічну функцію, причому  в аспекті гарантування екологічної 

безпеки внаслідок її реалізації, яку ще можна називати функцією 

забезпечення сталого розвитку або функцією попередження порушення 

екологічної безпеки. 

Однак варто визнати, що аналізована позиція В.М.Комарницького є 

досить корисною для вироблення оптимальної моделі правової регламентації 

процедури видачі дозвільних документів на право здійснення певних видів 

діяльності у сфері спеціального природокористування. Цьому повинні 

сприяти основні пропозиції вченого щодо визначення сутності та 

призначення вказаної процедури, які, насамперед, викладені в його 

дослідженнях функціонального призначення дозвільної діяльності. 

В історії вітчизняної науки екологічного права одне з небагатьох 

досліджень проблематики дозвільних правовідносин здійснено І.Л. Радиком у 

кандидатській дисертації на тему «Правові проблеми екологічного 

ліцензування» [215]. З позицій І.Л. Радика, під екологічною ліцензією треба 

розуміти офіційний документ, який видається на конкурсній основі й 
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посвідчує суб’єктивне право на експлуатацію неіндивідуалізованих у 

встановленому законом порядку об’єктів природи або здійснення іншої 

діяльності, яка безпосередньо впливає на стан довкілля й екологічну безпеку. 

Також автором зазначено, що екологічна ліцензія є різновидом дозволів на 

користування природними ресурсами, між якими, проте, є певні відмінності, 

зумовлені характерними ознаками [215, с. 2-7]. Водночас І.Л. Радик не дає 

однозначної відповіді на питання щодо мети процедури екологічного 

ліцензування, тому висновок про неї можна зробити шляхом системного 

аналізу його дослідження і, насамперед, запропонованих ним принципів 

названої процедури. Так, зважаючи на врахування науковцем екологічної й 

економічної складових ліцензованої діяльності у сфері екології, можна 

обґрунтовано стверджувати про бачення мети цієї процедури в поєднанні 

двох зазначених складових. Також важливим вбачається виокремлення серед 

принципів досліджуваного ліцензування забезпечення екологічної безпеки, 

що, як підкреслено в роботі вченого, є особливо актуальним у зв’язку з 

виникненням багатьох проблем, що впливають на стан навколишнього 

природного середовища та здоров’я людини (недостатньо продумане 

розміщення, будівництво та експлуатація АЕС, затоплення цінних 

сільськогосподарських угідь, загибель тваринного та рослинного світу, зміна 

клімату, викликаного потеплінням на планеті) [215, c. 5]. 

В.В. Костицький вбачає дозвільну функцію органів управління у сфері 

природокористування в упорядкуванні системи державного обліку і контролю 

в галузі охорони довкілля [216, c. 262].  

Важливо, що проблематика дозвільних відносин у сфері екології та їх 

призначення є предметом наукового інтересу представників інших, окрім 

науки екологічного права, галузевих юридичних наук. Так, проблематику 

адміністративно-правових засад дозвільної діяльності у сфері екології 

досліджено М.М. Романяком [217]. Сферами, у межах яких повинна 
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забезпечуватися екологічна безпека при видачі дозволів на здійснення певних 

видів діяльності, М.М. Романяк пропонує вважати: пошук (розвідку) 

корисних копалин та їх видобування, використання інших природних 

ресурсів, використання ядерної енергії, а також поводження з відходами, 

небезпечними хімічними речовинами, пестицидами й агрохімікатами, 

транскордонного переміщення об’єктів рослинного і тваринного світу, а 

також сертифікацію екологічних аудиторів [217, c. 16]. Незважаючи на 

дискусійність підходу щодо виокремлення окремо відносин щодо пошуку й 

видобування корисних копалин поряд із відносинами природокористування 

(використання інших природних ресурсів), адже перші, очевидно, є 

різновидом других, інші підходи автора заслуговують на увагу. Насамперед 

це стосується визнання забезпечення екологічної безпеки чи не основною 

метою дозвільної діяльності у сферах, зазначених вище. Також варто 

звернути увагу, що такі сфери, по суті, охоплюють собою відносини 

спеціального природокористування, виокремлені в цій роботі. Це свідчить 

про подібність підходів представників наук адміністративного та 

екологічного права (в особі автора цього дослідження), що може бути 

підставою для подальших міжгалузевих досліджень аналізованої 

проблематики. 

На відміну від М.М. Романяка, чимало представників науки 

адміністративного права досліджують дозвільні відносини та процедури самі 

по собі, не приділяючи жодної уваги їх взаємозв’язку із діяльністю, що 

здійснюватиметься на підставі виданого за їх наслідками дозвільного 

документа, тому аналіз превентивного значення вказаних процедур ними не 

здійснюється. Наприклад, у зазначеному контексті досліджує 

адміністративний процес та адміністративні процедури О.І. Миколенко [218], 

Н.В. Галіцина [219] та С.Г. Братель [220]. На нашу думку, такий підхід можна 

вважати виправдним з точки зору адміністративного права, однак отримана 



135 

 

внаслідок його застосування інформація не може бути використаною для 

удосконалення особливого різновиду дозвільних відносин – відносин у сфері 

спеціального природокористування, які характеризуються суттєвими 

особливостями, пов’язаними із їх екологічною спрямованістю та 

потенційним ефективним превентивним характером.  

Н.Р. Кобецька визначає основною спеціальною метою дозвільної 

системи у сфері використання природних ресурсів забезпечення їх охорони та 

раціонального використання, що в свою чергу, на її думку, є складовою 

екологічної безпеки [62, c. 78]. Крім того, вченою виділено так звану 

запобіжну функцію дозвільної діяльності у сфері природокористування, яка, 

на її думку, має прояв у неможливості здійснення такої діяльності до 

отримання відповідного дозвільного документа [62, c. 81], при цьому в 

контексті засобу забезпечення екологічної безпеки зазначена діяльність  

прямо не згадується. Також вченою не аналізується значення дозвільних 

процедур у сфері природокористування як превентивного засобу 

забезпечення екологічної безпеки, хоча її дослідження є еколого-правовими. 

Фактично, проаналізовані роботи В.М. Комарницького, Н.Р. Кобецької, 

І.Л. Радика та М.М. Романяка є одними з небагатьох досліджень питання 

щодо мети дозвільних процедур у сфері екології, тоді як інші вчені, що 

досліджують суміжну проблематику, майже не приділяють уваги згаданому 

питанню. Так, названі питання не досліджуються навіть у загальному плані 

Н.М. Нестеренком в межах тематики щодо адміністративно-правових засад 

реалізації екологічної функції держави [221] (адже видачу документів 

дозвільного характеру можна й варто розглядати як складову вказаної 

функції), І.О. Харь при аналізі проблематики кримінально-правової охорони 

атмосферного повітря [222] (незважаючи на те, що, наприклад,  кримінальна 

відповідальність може наступати за порушення порядку видачі дозволів на 

викиди), С.М. Шершуном при висвітленні еколого-правового регулювання 
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лісокористування в Україні [223] (хоча спеціальне використання лісових 

ресурсів, здійснюване на підставі відповідних дозвільних документів, є 

одним з основних різновидів досліджуваного виду діяльності). 

Враховуючи вказане вище, слід зазначити, що відповідні положення 

чинного законодавства, як програмні та системоутворюючі, так і ті, що 

упорядковують конкретні дозвільні правовідносини у сфері спеціального 

використання природних ресурсів, майже повністю ігнорують концептуально 

важливе питання мети названих правовідносин. Також окремі представники 

науки приділяють, хоч і недостатньо, увагу названому питанню, а їх 

напрацювання можуть бути взяті за основу для більш детального 

дослідження проблематики, що аналізується. 

Проведене дослідження дає підстави для формулювання правових 

ознак дозвільної процедури у сфері екології. Першою ознакою, на нашу 

думку, є те, що така процедура регламентована, передусім, нормами 

екологічного права, а отже, реалізовується в межах екологічних 

правовідносин. Тому на цю процедуру повинні поширюватися загальні 

принципи екологічного права. 

Другою правовою ознакою досліджуваної процедури є те, що 

пріоритетом регулювання сфери використання природних ресурсів на 

підставі дозвільних документів повинно бути забезпечення сталого розвитку, 

формою чого є забезпечення балансу між гарантуванням екологічної безпеки 

у вказаній сфері (яке має вияв, насамперед, у попередженні можливого 

завдання шкоди життю і здоров’ю людей внаслідок негативного впливу 

здійснюваної діяльності із спеціального природокористування (як 

безпосереднього, так і опосередкованого – через стан довкілля та/або його 

окремих компонентів)) та недопущенням безпідставної відмови в наданні 

дозволу на спеціальне природокористування в разі підтвердження його 

безпечності для довкілля та життя і здоров’я людини.  
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Третьої правовою ознакою, на нашу думку, є те, що зміст досліджуваної 

дозвільної процедури треба вбачати в попередній оцінці звернення щодо 

отримання дозволу, документації, яка містить відомості щодо технічних 

та/або технологічних особливостей планованої діяльності, а також 

конкретних природних та/або антропогенних умов місця її здійснення (рівень 

забруднення довкілля та/або його окремих компонентів, рівень 

антропогенного навантаження та відповідній території, види діяльності, що 

здійснюються на суміжних земельних ділянках та в межах відповідної 

території (населеного пункту), які можуть посилювати або нейтралізовувати 

негативний вплив планованої діяльності заявника) з метою прийняття 

рішення про здатність заявника здійснювати певний різновид спеціального 

природокористування екологічно безпечно. 

Четвертою правовою ознакою пропонуємо визначати наявність чітко 

визначеної юридичної підстави для відмови у здійсненні права спеціального 

природокористування, що доцільно формалізувати шляхом закріплення 

вимоги щодо недопустимості видачі документа дозвільного характеру, якщо 

під час розгляду питання щодо такої видачі буде встановлено те, що в 

подальшому така діяльність порушуватиме екологічну безпеку. Таким чином, 

при належному нормативному регулюванні з передбаченням відповідних 

процедур та гарантій, буде можливим не допустити надання дозволу на 

здійснення діяльності, що заподіюватиме негативний вплив на людей та 

порушуватиме екологічну безпеку у майбутньому.  

Недопущення порушення екологічної безпеки в процесі видачі 

дозвільних документів слід забезпечити шляхом нормативного закріплення: 

необхідності подання інформації щодо планованої діяльності, на підставі якої 

можна зробити висновки про її ризикованість або безпечність, а також 

проведення відповідних перевірок і досліджень, спрямованих на отримання 

експериментальних підтверджень допустимості чи недопустимості 
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діяльності, питання щодо видачі дозволу на яку розглядається. Зазначені 

норми слід запровадити до актів екологічного законодавства, які 

регламентують дозвільні процедури у сфері спеціального 

природокористування. Фактично, таким чином реалізовуватиметься 

екологічна складова сталого розвитку. 

Водночас не варто ігнорувати також економічну складову сталого 

розвитку, дотримання якого полягатиме в недопущенні в межах дозвільної 

процедури безпідставної відмови у здійсненні певного виду спеціального 

природокористування, якщо буде встановлено, що таке здійснення не 

порушуватиме екологічну безпеку. 

Проведений вище аналіз на нашу думку, дає підстави визначити 

основну мету дозвільної процедури, що досліджується – забезпечення 

балансу екологічної та економічної складових сталого розвитку та 

попередження можливих порушень екологічної безпеки під час здійснення 

діяльності із спеціального природокористування.   

В свою чергу, реалізація названих вище в цьому підрозділі юридичних 

ознак дозвільної процедури у сфері спеціального природокористування дасть 

підстави визнати її основним правовим засобом забезпечення екологічної 

безпеки у цій сфері, так як лише під час реалізації цієї процедури є 

можливість реально та ефективно попередити можливі порушення 

екологічної безпеки в майбутньому, виявивши їх до видачі відповідного 

дозвільного документа та відмовивши у його видачі через це, внаслідок чого 

вид діяльності, на який видається дозвіл, не здійснюватиметься, і пов'язаний 

із таким видом діяльності екологічний ризик не буде мати прояву. 

Підсумовуючи проведене дослідження, слід визнати дозвільну 

процедуру потенційно найбільш ефективним превентивним правовим 

засобом забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування 

та балансу екологічної та економічної складових сталого розвитку. Для 
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реального виконання зазначеною процедурою такої функції слід нормативно 

закріпити виділені вище її правові ознаки, а також розробити і ввести в дію 

нормативно опосередковані критерії (кількісно-якісні показники) екологічної 

безпечності окремих видів спеціального природокористування (на предмет 

відповідності яким здійснюватиметься попередня оцінка екологічної 

безпечності в межах дозвільної процедури). 

 

3.2. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки при 

видачі дозвільних документів на здійснення спеціального 

природокористування 

 

Визначившись із особливостями видачі дозвільних документів у сфері 

спеціального природокористування як засобу забезпечення екологічної 

безпеки у цій сфері, розглянемо стан та особливості правового 

регламентування окремих дозвільних процедур у відповідній сфері. 

Аналіз, що буде проведено в цьому розділі, матиме на меті виявити, чи 

дозволяють сучасні правові процедури забезпечувати на стадії видачі 

дозвільного документа на право спеціального природокористування 

відсутність порушень екологічної безпеки при здійсненні діяльності на 

підставі такого документа в майбутньому, чи не існує можливостей для 

необґрунтованих обмежень такої діяльності, якщо вона є екологічно 

безпечною, а також запропонувати шляхи вдосконалення таких процедур. 

Для досягнення поставленої мети та беручи до уваги обсяг 

дослідження, вважаємо за потрібне проаналізувати основні дозвільні 

процедури у сферах, які пропонуємо відносити до різновидів спеціального 

використання природних ресурсів: землекористування, водокористування, 

лісокористування, надрокористування, поводження з відходами та об’єктами 

підвищеної небезпеки. 
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Основні правові процедури надання в користування земельних ділянок 

в Україні (передача у власність, постійне користування або оренду) визначені 

на рівні Земельного кодексу України, ст. 5 якого передбачає проаналізований 

у цій роботі принцип пріоритетність вимог екологічної безпеки [224, с. 185]. 

Законодавчі вимоги щодо продажу земельних ділянок державної та 

комунальної власності громадянам та юридичним особам визначені ст. 128 

зазначеного кодексу. Серед названих вимог немає жодної, яка 

стосуватиметься необхідності перевірки можливості використання 

відповідної ділянки після її продажу без порушення екологічної безпеки. 

Крім того, вичерпний перелік підстав для відмови в продажу земельної 

ділянки, визначений у ч. 5 цієї статті, не містить жодного не тільки 

антропоохоронного, але й природоохоронного спрямування. 

Аналогічна ситуація має місце з нормами, якими встановлено порядок 

проведення земельних торгів, які є основною формою продажу земельних 

ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренда, 

суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об’єктами 

нерухомого майна державної або комунальної власності, крім окремих 

випадків, встановлених ч. 2 ст. 134 Земельного кодексу України. 

Тотальне домінування економічного інтересу в межах земельних 

дозвільних процедур яскраво підтверджується визначеними законодавцем 

складовими підготовки лотів до проведення земельних торгів, визначеними у 

ч. 4 ст. 136 Земельного кодексу України. Про врахування екологічного 

інтересу на стадії підготовки земельного аукціону не йдеться [225, с. 138]. 

Врахування вимог екологічної безпеки не передбачалось також 

Порядком продажу об’єктів, що підлягають приватизації, разом із 

земельними ділянками державної власності, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 689 [226], який на даний 

час втратив чинність [227]. Єдиним положенням цього порядку, у якому 
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згадувався екологічний аспект, був припис абз. 3 п. 4, завдяки якому 

інформація щодо наявності природоохоронних обмежень, належності 

земельних ділянок до об’єктів природно-заповідного фонду та можливості 

продажу земельних ділянок, які входять до складу таких об’єктів, з 

урахуванням їх екологічної цінності готувалась державними органами 

земельних ресурсів за погодженням з Мінприроди. Однак наведену норму, 

очевидно, не можна навіть з великою умовністю вважати антропоохоронною. 

Дослідження можливості використання земельної ділянки в 

майбутньому без заподіяння негативного впливу на здоров’я або життя людей 

як безпосередньо, так і через стан довкілля, може здійснюватися в межах 

процедури погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, про що вже зазначалось нами при аналізі процедури приватизації 

земель [228, c. 78]. Восени 2012 року ця процедура зазнала чергових змін, і 

замість комісії з питань погодження документації із землеустрою, 

запровадженої у 2009 році з метою реалізації принципу «єдиного вікна» у 

земельних відносинах, знову виникла вимога щодо здійснення відповідного 

погодження декількома органами державної виконавчої влади окремо. 

Так, ч. 1 ст. 186-1 Земельного кодексу України в чинній редакції 

визначено, що Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх 

категорій та форм власності (крім земельних ділянок зони відчуження та зони 

безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного 

забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи) підлягає обов’язковому 

погодженню з територіальним органом центрального органу виконавчої 

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

відповідно до п. 1 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 14 січня 2015 р. № 15 [229], на сьогодні є Державна служба з 

питань геодезії картографії та кадастру. 
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Крім того, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

межах населеного пункту або земельної ділянки за межами населеного 

пункту, на якій розташовано об’єкт будівництва або планується розташування 

такого об’єкта (крім проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

зони відчуження або зони безумовного (обов’язкового) відселення території, 

що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 

катастрофи), подається також на погодження до структурних підрозділів 

районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у 

сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території 

певного району, - до виконавчого органу міської ради у сфері містобудування 

та архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений, - до органу 

виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та 

архітектури чи структурного підрозділу обласної державної адміністрації з 

питань містобудування та архітектури. 

Проекти ділянок певного цільового призначення погоджуються також 

іншими органами, що передбачено ч. 3 ч. 186-1 Земельного кодексу України. 

При цьому розробник відповідного проекту землеустрою подає на 

погодження до відповідного територіального органу Держгеокадастру за 

місцем розташування відповідної земельної ділянки оригінал проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а до інших органів 

виконавчої влади – засвідчені ним копії проекту. Про необхідність перевірки 

екологічної безпечності використання земельної ділянки при вирішенні 

питання щодо її відведення в аналізованій статті, як і в інших положеннях 

Земельного кодексу України, не йдеться. Не йдеться в них також й про 

необхідність перевірки не тільки і не стільки письмових і графічних 

документів – проекту землеустрою, але й самої земельної ділянки «на 

місцевості», з контролем якісних показників речовини, з якої складається 

така ділянка, а також з урахуванням й оцінкою безпечності її використання з 
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огляду на вид діяльності, який планується до здійснення, екологічний ризик 

якого може бути посилено за рахунок стану забруднення довкілля в 

конкретній місцевості та/або особливостей діяльності, здійснюваних 

суміжними землевласниками та землекористувачами. 

Єдиним формально чинним до останнього часу підзаконним актом, 

який детально передбачав процедуру погодження проектів землеустрою 

окремими органами виконавчої влади, був Порядок погодження 

природоохоронними органами матеріалів щодо вилучення (викупу), надання 

земельних ділянок затверджений наказом Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища від 5 листопада 2004 р. № 434 [230], 

що втратив чинність на підставі наказу від 12 червня 2017 р. № 217 [231]. 

Згідно з п. 4.2. вказаного Порядку у висновку природоохоронного органу про 

результати розгляду матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельної 

ділянки наводилась оцінка відповідності законодавству запланованої 

діяльності та її припустимості лише з точки зору потреб формування 

екологічної мережі та впливу на довкілля, будь-які вимоги щодо перевірки 

наслідків виділення відповідної ділянки в контексті забезпечення екологічної 

безпеки в цьому Порядку були відсутні.  

За приписами ч. 6 ст. 186-1 Земельного кодексу України підставою для 

відмови в погодженні проекту землеустрою може бути лише невідповідність 

його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації. 

Зазначене формулювання може бути підставою для відмови в погодженні з 

мотивів встановлення неможливості забезпечення екологічної безпеки при 

подальшому використанні відповідної земельної ділянки лише в разі 

наявності прямої заборони щодо цього на рівні чинного законодавства (як 

законів, так і підзаконних актів), якої на сьогодні не існує. 
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Водночас гарантією реалізації економічного інтересу щодо отримання 

права на земельну ділянку є приписи ч. 8 ст. 186-1 Земельного кодексу 

України, якими цю статтю було доповнено у 2015 році [232]. Цією частиною 

передбачено, що у висновку про відмову погодження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки відповідними органами має бути надано 

вичерпний перелік недоліків проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та розумний строк для усунення таких недоліків (який за 

письмовим проханням розробника проекту може бути продовжений). 

Уповноваженими органами може бути відмовлено в погодженні вказаного 

проекту землеустрою лише в разі, якщо не усунено недоліки, на яких було 

наголошено в попередньому висновку. При цьому заборонено повторно 

відмовляти в погодженні проекту землеустрою з інших причин чи вказати 

інші недоліки, а повторна відмова не позбавляє права розробника такого 

проекту усунути недоліки проекту та подати його на погодження. 

Так само не передбачає перевірки майбутніх впливів використання 

земельної ділянки на здоров’я та життя населення процедура державної 

експертизи землевпорядної документації, на яку, у передбачених 

законодавством випадках, подається проект землеустрою [225, c. 139]. 

Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про державну експертизу 

землевпорядної документації» [233] названа експертиза являє собою 

діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка об’єктів 

експертизи щодо їх відповідності вимогам законодавства, встановленим 

стандартам, нормам і правилам, а також підготовка обґрунтованих висновків 

для прийняття рішень щодо об’єктів експертизи. У чинній редакції названий 

закон не передбачає чіткого переліку питань, які мають бути з’ясовані під час 

проведення відповідної експертизи, а передбачена ним процедура має чітко 

виражене природоохоронне спрямування та не стосується проведення 

перевірки антропоохоронного аспекту майбутнього землекористування. 
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Варто також вказати, що навіть достатньо поверхове, без проведення 

реальної обґрунтованої оцінки можливих наслідків використання земельної 

ділянки для життя і здоров’я людей, погодження передбачається проводити 

не щодо всіх ділянок, які передаються у власність або у користування. Згідно 

зі ст. 50 Закону України «Про землеустрій» від 22 травня 2003 р. [234] проект 

землеустрою розробляється в разі формування нової земельної ділянки (крім 

поділу та об’єднання) або зміни цільового призначення земельної ділянки. 

Щодо тих ділянок, межі яких уже встановлено в натурі або які надаються без 

зміни їх цільового призначення, проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки не розробляється, а отже, не погоджується. Тому більшість 

земельних ділянок, що передаються у власність її користувачу (наприклад, 

який володів ділянкою на праві постійного користування, яке на сьогодні не 

передбачається як правовий титул для відповідної особи) або відчужуються 

(продаються) з приватної власності у приватну, не підлягають перевірці у 

формі погодження проекту землеустрою взагалі. 

Крім того, варто звернути увагу, що за загальним правилом під час 

погодження проекту землеустрою перевіряються документи, які його 

складають, тоді як не менш, а інколи – значно більш важливе обстеження й 

вивчення обстановки «на місцевості» – за місцем знаходження земельної 

ділянки, що передається, не проводилось і не проводиться. Підтвердженням 

цьому є, зокрема, вказівка у п. 2.4. скасованого Порядку погодження 

природоохоронними органами матеріалів щодо вилучення (викупу), надання 

земельних ділянок на те, що під час процедури погодження підлягав 

перевірці саме ряд документів, перелік яких було наведено в його додатку 1. 

Крім того, у вказаному переліку де-факто не було жодного документа, який 

би містив відомості щодо екологічної безпечності використання ділянки, яка 

передається.  
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Передбачена чинним законодавством процедура передачі земельних 

ділянок в оренду також не передбачає обов’язковості забезпечення 

екологічної безпеки, при чому це характерно для земель усіх форм власності 

[235, c. 61-62]. Жодних спеціальних норм відповідного спрямування не 

містять положення щодо порядку укладення договору оренди землі, 

передбачені Земельним кодексом України та Законом України «Про оренду 

землі». 

Серед документів, які громадяни та юридичні особи, зацікавлені в 

придбанні земельних ділянок у власність із земель державної і комунальної 

власності, подають разом із заявою (клопотанням) до відповідного органу 

виконавчої влади або відповідної місцевої ради чи державного органу 

приватизації, немає жодного, який хоча опосередковано містив відомості про 

можливий вплив діяльності на відповідній ділянці на екологічну безпеку. 

Водночас, завдання реалізації економічного інтересу виконують 

визначені ч. 5 ст. 128 Земельного кодексу України підстави відмови в продажу 

земельних ділянок зазначеним громадянам та юридичним особам, серед яких 

виявлення недостовірних відомостей у поданих документах. Вказану підставу 

можна було б застосовувати з метою недопущення порушення екологічної 

безпеки при подальшому використанні земельної ділянки, якщо законодавчо 

було б передбачено було подання зацікавленими у придбанні земель особами 

відомостей щодо можливого впливу планованої ними діяльності на 

конкретній ділянці на екологічну безпеку, а також перевірка достовірності 

таких відомостей, чого на сьогодні немає. 

Важливим правовим механізмом набуття права спеціального 

землекористування є процедура набуття прав на земельні ділянки на 

конкурентних засадах. Ч. 1 ст. 134 Земельного кодексу України визначено, що 

земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них 

(оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них 
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об’єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, 

підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних 

торгах), крім випадків, встановлених ч. 2 цієї статті. Правило, відповідно до 

якого земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами 

проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, 

емфітевзису земельної ділянки з учасником (переможцем) земельних торгів, 

який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або 

найвищу плату за користування нею, зафіксовану під час проведення 

земельних торгів (ч. 1 ст. 135 Земельного кодексу України), підтверджує 

очевидну економічну спрямованість відповідних торгів, яка полягає, з одного 

боку, у наповненні відповідного бюджету шляхом отримання найвищої ціни 

за конкретну ділянку, а з іншого – у задоволенні інтересу приватної особи 

щодо здійснення спеціального землекористування.   

Вищезазначена недостатня увага законодавця до забезпечення 

екологічної безпеки землекористування в межах процедур набуття прав на 

земельні ділянки зумовлює ситуації, за яких використання названих ділянок в 

подальшому відбувається із порушенням екологічної безпеки. 

Так, чимало земельних ділянок в Обухівському районі Київщини є 

радіоактивно забрудненими і віднесені до так званої четвертої зони території, 

що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської  

катастрофи [236].  

Державна екологічна інспекція у Волинській області під час 

проведення планової перевірки Ковельської філії ДП «Укрветсанзавод» 

виявила факт забруднення прилеглої до підприємства території, внаслідок 

скиду неочищених стічних вод з площадки для прийому відходів забою 

тварин на прилеглу територію. Згідно протоколу вимірювань показників 

складу та властивостей ґрунтів відібраних проб ґрунту було встановлено 

перевищення гранично-допустимих концентрацій по нітратам, сульфатам та 
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забруднення хлоридами двох земельних ділянок, ризик потрапляння 

вищезазначених забруднюючих речовин у підземні водоносні горизонти. 

Перевищення рівня нітратів у питній воді призводить до порушень у серцево-

судинній системі, а сульфатів та хлоридів - до захворювань органів 

травлення. В результаті проведених розрахунків сума збитків, завданих 

державі внаслідок вищевказаного забруднення, складає 829 651 грн. 86 коп. 

[237]. 

В Києві назріває екологічна катастрофа у зв'язку із накопиченням 

значної кількості відходів діяльності Дарницької ТЕС, золовідвал якої 

розміщено поряд із озером Горячка та в районі озера Сонячне. Проведені 

лабораторіями Міністерства екології та природних ресурсів України (НДУ 

«Український науковий центр екології моря»), Міністерства охорони здоров'я 

України (державна установа «Київський МЛЦ МОЗУ», Деснянський 

міжрайонний відділ лабораторних досліджень) дослідження виявили суттєве 

перевищення концентрації канцерогенів (свинцю, миш’яку, цинку, нікелю 

тощо) у верхніх шарах ґрунту на території зазначеного золовідвалу та на 

берегах озера Сонячне. Найбільш небезпечним cеред забруднювачів є 

безоперілен, який може залишатись в ґрунті сотні років і відноситься до 

особливо небезпечних канцерогенів, здатних викликати рак в будь-якій 

частині людського організму [238; 239].  

Внаслідок прийнятих свого часу неправильних рішень щодо 

розташування та експлуатації хвостосховищ, відвалів, які акумулюють 

ємності, що утворилися внаслідок господарської діяльності хімічних 

підприємств у Калуському районі Івано-Франківської області, було порушено 

екологічну рівновагу в товщі гірських порід Калуш-Голинського родовища 

калійних солей, внаслідок чого забруднення зазнали значні площі земель 

[240]. 
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Державними інспекторами з охорони навколишнього природного 

середовища Херсонської області, в процесі здійснення державного нагляду в 

частині забруднення земель та водоносного горизонту, пов’язаного з 

демонтажем труб напірного колектора відведених стічних вод від місцевості 

«Цукур» до м. Скадовськ, проведена позапланова перевірка дотримання 

вимог природоохоронного законодавства. За результатами перевірки 

встановлено, що з пошкодженого трубопроводу здійснювався витік 

неочищених стічних вод, що спричинило забруднення земельної ділянки. 

Площа забруднення становить 9975 м.кв. Здійснено розрахунки збитків, 

заподіяних державі внаслідок забруднення земель на суму 555 208 гривень 

[241]. 

  Працівниками Держекоінспекції у Львівській області проведено 

заходи державного контролю за дотриманням вимог природоохоронного 

законодавства на території Радехівської міської ради, в ході яких встановлено 

забруднення земельної ділянки нафтопродуктами. За результатами 

проведених лабораторних досліджень проб ґрунтів виявлено перевищення 

вмісту забруднюючої речовини – неполярних вуглеводнів (нафтопродуктів). 

За забруднення земельних ресурсів розраховано суму збитків, яка становить 

170 696 грн. [242]. 

На Луганщині юридична особа, порушуючи умови дозволу на 

розміщення токсичних відходів виробництва, розмістила відходи на 

відкритому ґрунті в не призначених для цього місцях загальною площею 1770 

кв. м, обсягом понад 500 кубометрів [243]. 

В м. Бердичів на Житомирщині Державною екологічною інспекцією в 

області під час здійснення контролю виявлено несанкціоноване звалище 

промислових відходів (обрізки шкіри) колишнього «Бердичівського 

шкіроб’єднання ім. Ілліча», внаслідок чого забруднено земельну ділянку 

площею 3,198 га [244].  
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Значно масштабнішою за своїми негативними наслідками є екологічна 

ситуація із забрудненням довкілля (в тому числі земель) на Грибовицькому 

сміттєзвалищі поблизу Львова, де не менш як 30 тис кубометрів гудрону 

прорвали дамбу та вилились із озера, що розташоване на звалищі, у 

навколишнє середовище, утворивши декілька гудронових озер та 

забруднивши, зокрема, гектари земель [245].  

Врахування екологічного інтересу під час видачі дозвільних документів 

на спеціальне водокористування можна проаналізувати на засадах положень 

ст.ст. 48, 49 Водного кодексу України та п. 2 Порядку погодження та видачі 

дозволів на спеціальне водокористування. Так, погодження та видача 

юридичним і фізичним особам дозволів на спеціальне водокористування 

(забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних 

пристроїв, використання води та скидання у водні об’єкти забруднюючих 

речовин, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із 

зворотними водами із застосуванням каналів) видається територіальними 

органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері розвитку водного господарства (Державним агенством 

водного господарства та його територіальними органами). Видача (відмова у 

видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на 

спеціальне водокористування здійснюється відповідно до Закону України 

«Про дозвільну систему  сфері господарської діяльності» в установленому 

Кабінетом Міністрів України порядку. 

Для одержання дозволу на спеціальне водокористування юридична або 

фізична особа, фізична особа - підприємець звертається до відповідних 

органів із заявою, до якої додаються: обґрунтування потреби у воді з 

помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення; 

опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод; нормативи гранично 

допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними 
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водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо); затверджені 

індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для 

підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів 

господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання 

та/або водовідведення, житлово-експлуатаційних підприємств та 

організацій); копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для 

орендарів водних об’єктів). Як видно, конкретних вимог щодо надання 

інформації про можливі наслідки водокористування для екологічної безпеки 

вищевказаний перелік документів не передбачає. 

Ст. 49 Водного кодексу України передбачається отримання висновків 

про можливість видачі відповідних дозволів на спеціальне водокористування 

від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (у разі 

використання підземних вод - до центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального 

використання надр) та від центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 

здоров’я (у разі використання водних об’єктів, віднесених до категорії 

лікувальних). При цьому не визначається змісту процедури отримання 

вищезазначених висновків, не міститься жодних конкретних вимог, 

спрямованих на забезпечення екологічної безпеки при такому отриманні, а 

також підстав відмови у видачі відповідного дозволу при встановленні 

неможливості безпечного для населення спеціального водокористування на 

його підставі, що вказує на неврахування екологічного інтересу.  

Той факт, що чинне водне законодавство не передбачає процедури 

забезпечення екологічної безпеки на стадії видачі відповідних дозволів, 

зумовлює гостру для більшості регіонів проблему неможливості одночасного 

використання водних об’єктів для питного водопостачання та спеціального 
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водокористування в промислових цілях через їх значне забруднення скидами 

забруднюючих речовин, у тому числі — відходів виробництва [246]. 

Вважаємо, що розв’язання названої проблеми можливе шляхом проведення 

попереднього аналізу екологічної безпечності водокористування в кожному 

конкретному випадку, що буде можливе в разі внесення відповідних змін і 

доповнень до чинної нормативно-правової бази шляхом запровадження 

процедури попередньої оцінки екологічної безпечності відповідної 

діяльності.  

На жаль, таке удосконалення прямо не згадується як один з 

пріоритетних напрямів у положеннях Загальнодержавної цільової програми 

розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки 

Дніпро на період до 2021 року, що, на наше переконання, вказує на потребу в 

її удосконаленні. 

У пояснювальній записці до законопроекту, що мав затвердити 

вищевказану вказану Цільову програму, її метою було визначено активізацію 

державної водної політики щодо підвищення рівня забезпеченості якісною 

водою населення та галузей економіки, оптимізацію водоспоживання, захисту 

територій і населених пунктів від шкідливої дії вод, збереження й 

відтворення водних ресурсів на засадах інтегрованого управління водними 

ресурсами й адаптацію водного законодавства до законодавства ЄС [247, c. 

99]. Всупереч зазначеним цілям, зміст Загальнодержавної цільової програми 

розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки 

Дніпро на період до 2021 року свідчить про те, що цей програмний документ 

спрямовано лише на забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення 

екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, зокрема відновлення 

функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу, реконструкції 

й модернізації меліоративних систем та їх споруд, інженерної інфраструктури 

меліоративних систем із створенням цілісних технологічних комплексів, 
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упровадження нових способів поливу й осушення земель, застосування водо- 

та енергозберігаючих екологічно безпечних режимів зрошення й 

водорегулювання тощо [247, c. 100]. 

Не йдеться про вдосконалення нормативно визначеної дозвільної 

процедури у сфері спеціального використання вод й у Загальнодержавній 

цільовій програмі «Питна вода України» на 2011-2020 роки, затвердженій 

Законом України від 3 березня 2005 р. [248], викладеній у новій редакції 

Законом України від 20 жовтня 2011 р. [249]
 
. Метою цієї Програми визначено 

забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на 

достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення 

питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених 

нормативів. Водночас, про врегулювання конфлікту між здійсненням 

спеціального використання вод для потреб економіки та для питного 

водопостачання, у тому числі шляхом удосконалення відповідних дозвільних 

процедур, які дають можливість втілити в життя нормативно визначений 

принцип пріоритетності питного водопостачання, у Загальнодержавній 

цільовій програмі «Питна вода України» на 2011-2020 роки не згадується. 

 Де-факто, Водний кодекс України та Закон України «Про питну воду та 

питне водопостачання» [250] існують окремо один від одного і жодним чином 

не узгоджуються щодо обмеження спеціального водокористування з метою 

забезпечення принципу пріоритетності питного водопостачання, що 

підкреслює декларативність останнього. Крім того, чинна редакція 

зазначеного закону не забезпечує належного регулювання економічного 

механізму та неухильного застосування кількісно-якісних показників у 

відповідній сфері [251, c. 110]. 

Відсутністю ефективного механізму попередньої оцінки можливості 

дотримання екологічної безпеки при здійсненні спеціального 

водокористування в майбутньому призводить до непоодиноких випадків 
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набуття статусу водокористувача особами, які допускають порушення 

екологічної безпеки при реалізації такого статусу.  

Зокрема, в м. Ізмаїл внаслідок скидів забруднюючих речовин, у 

здійсненні яких місцеві мешканці підозрюють місцевий маслоекстрактний 

завод, сталося забруднення вод Матроського водозабору, з якого здійснюється 

забір води для потреб питного водопостачання населення міста [252].  

В результаті проведеного Державною екологічною інспекцією в Івано-

Франківській області обстеження та проведення лабораторних досліджень 

якості відібраних проб води встановлено, що вода р. Млинівка має 

перевищення гранично допустимих концентрацій по низці забруднюючих 

речовин, характерних для побутових стічних вод. Основним джерелом 

забруднення вод р. Млинівка є канал в районі міського озера по вул. Мазепи, 

вода в якому містить аналогічний спектр забруднюючих речовин значно 

більших концентрацій.  У вищезгаданий канал в районі розташування ПП 

«Лабрадорит» стікали води з випуску дощового колектора КП «Івано-

Франківськводоекотехпром», що є приймачем дощових вод з дренажної 

системи мікрорайону вулиць Довженка-Мазепи-Дорошенка-Сухомлинського. 

Додатковим джерелом забруднення могла також бути прилегла до берегів 

річки індивідуальна житлова забудова садового товариства «За мир» [253].   

Державною екологічною інспекцією у Луганській області було 

виявлено факт забруднення річки Лугань емульсією нафтопродуктів, скиди 

яких здійснювало ПАТ «Луганськтепловоз» з водовипуску № 12. Причиною 

забруднення стала несправна робота очисних споруд, введених в 

експлуатацію ще у середині минулого століття [254].  

За даними Держекоінспекції у Львівській області, через забруднення 

хімікатами у річці на Золочівщині знизився рівень розчиненого кисню. 

Результати лабораторних досліджень показали, що у воді перевищений вміст 

азоту амонійного, фосфатів, заліза та хімічного споживання кисню. Вміст цих 
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речовин у річці спричинив зниження рівня розчиненого кисню, що загрожує 

масовим мором риби у річці та можливими захворюваннями населення [255]. 

Внаслідок скидів забруднюючих речовин підприємствами-

водокористувачами Хмельниччини та Житомирщини були забруднені річки 

Случ та Хомора, в яких вода набула сірого кольору і почала вимирати риба 

[256]. За повідомленнями Житомирської обласної державної адміністрації на 

території Баранівського району зовнішніми спостереженнями було 

зафіксовано погіршення екологічного стану вищеназваних річок, що 

супроводжувалося зміною запаху води, появою загиблої риби та маслянистої 

речовини на дні річок. Згідно даних органів санітарно-епідеміологічної 

служби, вода в р. Хомора не відповідає санітарним нормам за вмістом 

забруднюючих речовин. За попередньою інформацією, вказана ситуація 

склалася внаслідок діяльності картонно-паперової фабрики та неналежного 

функціонування очисних споруд в м. Полонне [257]. 

На Чернігівщині у річці Остер, що є лівою притокою Десни, влітку 

2016 р. було зафіксовано масову загибель риби внаслідок здйснення скидів 

забруднюючих речовин, про що повідомлялось у департаменті з питань 

цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної 

адміністрації [258]. 

За офіційними даними Державного агенства водних ресурсів України, в 

2016 р. спостерігалось суттєве збільшення вміст хлоридів у воді р. Інгулець 

(коливався від 1100 до 1200 мг/л при нормі 350 мг/л), що вказує на 

техногенне забруднення [259]. 

Складна екологічна ситуація із забрудненням річки Дніпро та його 

притоків має місце у Херсоні. Так, через міські очисні споруди, що 

розташовані на правому березі річки Вірьовчиної, щорічно проходить 200 – 

250 тис.куб.м. комунально-побутових та промислових вод міста, які після 

очищення скидаються в цю річку. Певні проблеми технічного плану, що 
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існують на очисних спорудах, зокрема, невчасне чищення біологічних 

ставків, приводить до того, що велика кількість забруднювачів залишається в 

водах (поверхнево-активні речовини (залишки миючих засобів), окис азоту, 

сірки, фосфору, нафтопродуктів), які попадають в Вірьовчину [260].  

В Києві фахівці також б’ють на сполох, адже басейн Дніпра страждає 

від забруднення в результаті скидання неочищених промислових і 

комунальних стоків, внаслідок чого головна водна артерія України міліє, а в 

його воді можна виявити чи не всю таблицю Менделєєва [261].  

Подібні проблеми спостерігаються із забрудненням промисловими 

скидами річки Південний Буг у Хмельницькому, в річці загинула не лише 

маленька риба, а й велика, оскільки забруднюючі речовини осіли на дні [262]. 

У Луганській області СБУ виявила порушення правил охорони вод 

одним з підприємств хімічної промисловості регіону. Під час здійснення 

господарської діяльності завод зливав в р. Сіверський Донець тонни 

шкідливих хімічних відходів, що призвело до істотного забруднення і зміни 

властивостей води, забруднення 10 кілометрів акваторії річки, яка збагачує 

питні горизонти Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька та інших 

населених пунктів і є місцем відпочинку населення, у цій зоні зникла водна 

фауна і загинули водорості [263]. 

Зазначене дає підстави для висновку про необхідність удосконалення 

відповідних положень водного законодавства насамперед шляхом 

запровадження процедури попередньої оцінки екологічної безпечності 

спеціального водокористування в процесі видачі дозвільного документу на 

його здійснення. 

Проаналізувавши дозвільні процедури у сфері спеціального 

водокористування, перейдемо до дослідження відповідних положень лісового 

законодавства. 
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Різновидами спеціального використання лісових ресурсів згідно зі ст. 

67 Лісового кодексу України є: 1) заготівля деревини; 2) заготівля 

другорядних лісових матеріалів; 3) побічні лісові користування; 4) 

використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, 

рекреаційних, спортивних, туристичних й освітньо-виховних цілей, потреб 

мисливського господарства, проведення науково-дослідних робіт. Цей перелік 

може бути розширено, адже в ч. 2 зазначеної статті йдеться про те, що 

законодавством України можуть передбачатися й інші види спеціального 

використання лісових ресурсів, які на сьогодні прямо не визначені в джерелах 

екологічного права. 

Порядок видачі дозволів на використання лісових ресурсів визначає 

умови і механізм видачі лісорубного (видається органом виконавчої влади з 

питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальними 

органами Державного агентства лісових ресурсів на заготівлю деревини під 

час проведення рубок головного користування на підставі затвердженої в 

установленому порядку розрахункової лісосіки) або лісового квитка 

(видається власником лісів або постійним лісокористувачем для заготівлі 

другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань 

або використання корисних властивостей лісів на умовах короткострокового 

тимчасового користування) як довільного документа на використання лісових 

ресурсів. 

Для видачі лісорубного квитка власник лісів або постійний 

лісокористувач подає документи, які стосуються лісотехнічного та 

природоохоронного обґрунтування вирубки (заявку на використання лісових 

ресурсів під час проведення рубок головного користування; відомість 

чергової лісосіки; польову перелікову відомість; переліково-оцінювальну 

відомість; карту технологічного розроблення лісосіки; план лісосіки). 



158 

 

Натомість подання будь-яких документів, які  відображають вплив вирубки 

на життя і здоров’я населення, не передбачається.   

П.п. 9 та 10 Порядку видачі дозволів на використання лісових ресурсів 

визначено, що лісовий квиток видається щороку на підставі лімітів 

використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових 

матеріалів, здійснення побічних лісових користувань (у межах території та 

об’єктів природно-заповідного фонду – за погодженням з органом виконавчої 

влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної 

Республіки Крим, Мінприроди), для чого зацікавлені особи – потенційні 

лісокористувачі (підприємства, установи, організації та громадяни) подають 

заявку на використання лісових ресурсів.  

Треба зазначити, що серед підстав для відмови у видачі лісового й 

лісорубного квитків, визначених ст. 69 Лісового кодексу України, не 

передбачають такої, як встановлення можливості порушення екологічної 

безпеки під час подальшого здійснення спеціального лісокористування, що 

унеможливлює попередження такого порушення на стадії видачі відповідних 

дозвільних документів. Така підстава для відмови у видачі дозволу, як 

недотримання встановленого порядку видачі спеціального дозволу на 

використання лісових ресурсів, може стати гарантією забезпечення 

екологічної безпеки на стадії видачі дозвільних документів на 

лісокористування лише в разі передбачення таким порядком необхідності 

підтвердження екологічної безпечності діяльності, на здійснення якої 

видається дозвіл. 

Як вбачається із викладеного вище, жодних конкретних приписів, 

спрямованих на попередню оцінку можливості забезпечення екологічної 

безпеки лісокористувачем до видачі йому лісового чи лісорубного квитка 

чинне законодавство не містить, що, зокрема, обумовлено відсутністю 

належної уваги до відповідних питань з боку держави [264, c. 270]. Наслідком 
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цього є суттєві порушення екологічної безпеки, що мають місце насамперед 

при здійсненні заготівлі деревини в порядку рубок головного користування 

або при проведенні інших видів рубок, під якими де-факто приховують рубки 

головного користування.  

Так, представники громадських організацій Чернігівщини («Вільні 

люди», «Самооборона Чернігівщини») вимушені бити на сполох, адже після 

масових неконтрольованих вирубок лісу залишаються площі, які не 

засаджують молодняком, в результаті чого ці оголені місця заростають 

чагарниками та непролазними колючими хащами, а довкіллю завдається 

суттєвої шкоди. З позицій громадських активістів, правоохоронці наразі не 

ведуть реально активних дій проти вирубки лісу, бо й самі зацікавлені у 

такому прибутку, адже відомо, що багато підприємств, як дрібних так і більш 

солідних, контролюються або ж очолюються правоохоронцями – колишніми і 

нинішніми [265]. 

Нa Кірoвoгрaдщині мешкaнці cелищa Пaнтaївкa занепокоєні через 

інтенcивну вирубку ліcу, щo прилягaє дo міcькoгo цвинтaря. Зa cлoвaми 

людей, деревa вaлять врaнці, a вдень і внoчі вивoзять. При цьому рубкa 

ведетьcя не вибіркoвa, a cуцільнa, внаслідок чого уже зниклo більше 30 

бaгaтoрічних дубів і яcенів. Водночас, зa cлoвaми нaчaльникa 

Кірoвoгрaдcькoгo oблacнoгo упрaвління ліcoвoгo тa миcливcькoгo 

гocпoдaрcтвa Нaтaлії Ревенкo, вирубкa ведетьcя нa зaкoнних підcтaвaх – на 

підставі лісорубного квитка [266], але така законність очевидно є суто 

формальною. 

Влітку 2016 р. півсотні активістів, які виступають проти масових 

вирубок лісу на Івано-Франківщині, зібралися біля Міністерства екології та 

природних ресурсів України, на порядку денному якого – вибір керівника 

національного парку «Гуцульщина», на території якого і ведуться вирубки. За 

словами учасників акції, очолити парк має людина, якій довіряє громада, 
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минулого ж керівника активісти звинувачують в тому, що за 14 років під його 

керівництвом знищено 250 гектарів лісу [267].  

Ситуація із неконтрольованим знищенням лісів в Карпатах набула 

таких масштабів, що це питання було піднято профільним міністром на 

засідання Кабінету Міністрів України в травні 2016 р. [268]. 

Подібна сумна ситуація із масовим знищенням лісів має місце на 

Закарпатті, де спостерігається «облисіння» гір та лісів на сотнях гектарів, що 

ще нещодавно були вкриті лісовою рослинністю [269].  

Чинний Кодекс України про надра не оперує поняттями «загальне» або 

«спеціальне» використання надр. При цьому, у його ст. 14 наведеного перелік 

видів надрокористування, на які вимагається отримання дозвільних 

документів – спеціального дозволу (який за загальним правилом надається 

переможцю аукціону з його продажу) та гірничого відводу, крім випадків, 

передбачених законодавством. 

Потрібно зазначити, що Кодекс України про надра детально не 

регламентує процедури видачі вищеназваних дозвільних документів, а також 

не містить вимог, які дозволяють забезпечувати екологічну безпеку на стадії 

їх видачі, що, на нашу думку, є недоліком цього кодексу. Подібна ситуація 

спостерігається і на підзаконному рівні. 

Процесуальними актами, що визначають дозвільні процедури у сфері 

надрокористування, є згадані вище Порядок проведення аукціонів з продажу 

спеціальних дозволів на користування надрами, Порядок надання 

спеціальних дозволів на користування надрами та Положення про порядок 

надання гірничих відводів. Усі три названі нормативні документи виконують 

економічне призначення, яке полягає у визначенні послідовності дій 

(юридичних фактів), вчинення яких може наділити зацікавлену особу 

можливостями використовувати надра при здійсненні господарської 

діяльності, а також у встановленні правових підстав для  отримання 
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державою плати від названої особи у зв’язку з набуттям нею статусу 

спеціального надрокористувача. При цьому конкретні вимоги щодо 

забезпечення екологічної безпеки не передбачаються, що можна простежити, 

проаналізувавши як перелік документів, необхідних для отримання дозволу, 

так і нормативно визначені стадії відповідних дозвільних процедур. 

Наприклад, згідно з приписами Порядку проведення аукціонів з 

продажу спеціальних дозволів на користування надрами організатор 

відповідного аукціону, яким є Державна служба геології та надр України, не 

зобов’язаний попередньо аналізувати безпечність для життя і здоров’я 

населення діяльності із спеціального надрокористування, дозвіл на 

здійснення якої виставляється на аукціон, а в інформації, яка не пізніше ніж 

за 30 календарних днів до дня проведення аукціону повинна бути розміщена 

вказаним органом державної влади в газеті «Урядовий кур’єр» та на 

офіційному веб-сайті у формі оголошення про його проведення, немає 

жодних відомостей щодо екологічного стану місцевості, де знаходиться 

вказана ділянка, допустимих з огляду на екологічну безпечність видів її 

використання та спеціальних вимог, яких повинен дотримуватися 

потенційний надрокористувач для недопущення порушення вимог 

екологічної безпеки [121, c. 103-104]. 

Відсутній вказаний у попередньому абзаці обов’язок щодо аналізу 

безпечності діяльності і в Порядку надання спеціальних дозволів на 

користування надрами. Водночас закріплення необхідності проведення 

названого аналізу однозначно є ефективним превентивним засобом, 

враховуючи, що саме з отриманням відповідного дозволу та гірничого 

відводу (крім єдиного вказаного випадку, коли дозволяється здійснювати 

використання надр без отримання такого відводу) чинне законодавство 

пов’язує виникнення статусу спеціального надрокористувача, який надає 
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право здійснювати відповідну діяльність (що потенційно може порушувати 

екологічну безпеку). 

Подання документів, що можуть мати значення для недопущення 

негативного впливу на здоров’я населення, передбачене в Порядку надання 

спеціальних дозволів на користування надрами лише для використання надр з 

метою видобування підземних вод. Так, для отримання дозволу на вказане 

видобування необхідно подати серед інших документів результати хімічного 

та бактеріологічного аналізу води строком давності не більш як шість місяців 

(для родовищ підземних вод), що передбачається відповідно до приписів п. 2 

Переліку документів, що подаються разом із заявою про надання 

спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону. Дані 

такого аналізу можуть бути використані з метою встановлення безпечності 

подальшого добування та використання вод відповідного родовища, і в разі 

підтвердження їх небезпечності для людини у видачі дозволу має бути 

відмовлено. Однак прямої вказівки щодо цього аналізований нормативний 

акт не містить. 

На відміну від Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних 

дозволів на користування надрами та Порядку надання спеціальних дозволів 

на користування надрами, окремі вимоги, які можуть сприяти попередженню 

порушення екологічної безпеки на стадії видачі гірничого відводу, визначені 

Положенням про порядок надання гірничих відводів. Зокрема, згідно з п. 15 

вказаного Положення для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних 

копалин, гірничий відвід надається тільки щодо надр, геологічна будова, 

гідротехнічні та гідрогеологічні умови яких детально вивчені, а використання  

для зазначених цілей не ускладнить розроблення сусідніх родовищ і не 

призведе до проникнення в гірничі виробки, на земну поверхню і у водні 

об’єкти нафти, газу та інших речовин і матеріалів у разі їх підземного 



163 

 

зберігання, а також стічних вод, що скидаються в надра, похованих у надрах 

шкідливих речовин і відходів виробництва [121, c. 104]. 

П. 16 Положення про порядок надання гірничих відводів визначено, що 

надання гірничих відводів для поховання шкідливих речовин і відходів 

виробництва, скидання стічних вод дозволяється лише у виняткових 

випадках та в разі додержання спеціальних вимог й умов щодо їх 

знешкодження, утилізації чи розроблення спеціальної технології поховання, а 

у межах виключної (морської) економічної зони України надання гірничих 

відводів для цих цілей заборонено. 

Відповідність проекту гірничого відводу вимогам Положення про 

порядок надання гірничих відводів перевіряється до прийняття рішення щодо 

заявки на одержання гірничого відводу, а тому в наданні такого відводу (а 

значить – і у набутті права на спеціальна надрокористування щодо 

переважної більшості його різновидів) разі встановлення порушень п.п. 15 та 

16 зазначеного Положення при розробленні вказаного проекту має бути 

відмовлено. 

Незважаючи на те, що окремі норми Положення про порядок надання 

гірничих відводів як з огляду на його назву, так і враховуючи «окреслені» ст. 

17 Кодексу України про надра межі регулювання цього підзаконного акта 

(очевидно, що Кабінет Міністрів України уповноважувався врегулювати 

порядок надання гірничих відводів, проте не встановлювати обов’язки осіб, 

яким надано гірничий відвід), викликають сумнів щодо їх відповідності 

приписам ч. 2 ст. 19 Конституції України, такі положення можуть бути 

визнані корисними для забезпечення екологічної безпеки під час 

використання надр. Так, п. 28 Положення про порядок надання гірничих 

відводів передбачені обов’язки підприємств та громадян, яким надано 

гірничий відвід, зокрема, щодо: забезпечення безпеки людей, майна, будівель, 

споруд та навколишнього природного середовища; усунення шкідливого 
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впливу гірничих робіт на об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятки 

історії, культури та мистецтва, здійснення постійного спостереження за 

зсувами гірських порід, деформацією наявних надземних споруд і об’єктів, 

станом гірничих виробок, збереженням установлених гірничим відводом меж 

локалізації похованих шкідливих речовин, відходів виробництва та стічних 

вод. 

Слід зазначити, що чинне законодавство про угоди про розподіл 

продукції також не передбачає ефективного правової процедури забезпечення 

екологічно безпечного виконання таких угод на стадії їх укладення, що 

потребує удосконалення вказаного законодавства. Відповідно до ч. 1 ст. 4 

Закону України «Про угоди про розподіл продукції» про угоди за такої угоди 

одна сторона — Україна (далі — держава) доручає іншій стороні — інвестору 

на визначений строк проведення пошуку, розвідки та видобування корисних 

копалин на визначеній ділянці (ділянках) надр і ведення пов’язаних з угодою 

робіт, а інвестор зобов’язується виконати доручені роботи за свій рахунок і на 

свій ризик з наступною компенсацією витрат й отриманням плати 

(винагороди) у вигляді частини прибуткової продукції.  

За наслідками укладення угоди на ім’я кожного інвестора-учасника 

такої угоди на її підставі, умовах і на строк її дії видається спеціальний дозвіл 

на користування надрами. Зазначеним законом передбачено проведення 

конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції, про що Кабінетом 

Міністрів України приймається рішення із зазначенням, зокрема, 

оптимальних природоохоронних або інших показників (заходів) щодо 

раціонального використання надр. Перемогти в конкурсі не зможе особа, яка 

не в змозі забезпечити дотримання таких показників. Тому вважаємо, що цю 

обставину можна використати як гарантію екологічної безпеки в разі 

безпосереднього передбачення в Законі про угоди необхідності попереднього 

визначення й доведення до відома потенційних інвесторів обов’язкових 
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антропоохоронних вимог, у разі невідповідності яким з інвестором не може 

бути укладено відповідної угоди. Крім того, важливо також нормативно 

визначити конкретний перелік вказаних вимог, який, по-перше, 

стосуватиметься всіх можливих екологічних ризиків при здійсненні 

надрокористування на підставі угоди, і, по-друге, формулюватиметься в 

кожному випадку з обов’язковим урахуванням усіх конкретних особливостей 

(стану забруднення довкілля, видів діяльності, яка здійснюються водночас з 

відповідною ділянкою надр тощо) тієї місцевості, де здійснюватиметься 

використання надр. [60, с. 362]. 

Законом України «Про угоди про розподіл продукції» визначено, що 

проект відповідної угоди розробляється впродовж трьох місяців з дня 

офіційного опублікування результатів конкурсу та підлягає оцінці впливу на 

довкілля та обов'язковій державній експертизі з фінансових, правових та 

інших питань відповідно до законодавства. При цьому вказана оцінка впливу 

може відігравати антропоохоронну функцію у випадку удосконалння такої 

процедури, про що йтиметься нижче в цій роботі. зміст природоохоронних 

питань, з яких проводиться експертиза, не зазначається, що збільшує 

вірогідність формального, поверхового виконання відповідної експертної 

перевірки, а отже, ставить під сумнів досягнення очевидної мети цього 

заходу, яка полягає в попередженні завдання шкоди довкіллю. Важливо 

зазначити, що серед особливих умов угоди про розподіл продукції ст. 9 

Закону про угоди визначені порядок і строки оцінки рівня забруднення 

довкілля в районі експлуатації ділянки надр (земельної ділянки, наданої для 

потреб, пов’язаних з користуванням надрами) на момент укладення угоди, а 

також обсяги й строки виконання природоохоронних заходів. Водночас цим 

нормативно-правовим актом, як й іншими актами чинного законодавства, не 

деталізовано, якими саме повинні бути названі порядок, строки оцінки, а 

також особливості виконання відповідних заходів, так само, як не 
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передбачено, з якою метою проводяться такі заходи. Очевидно, що така 

деталізація повинна здійснюватися з урахуванням змісту та результатів 

заходів, що попереджують порушення екологічної безпеки, яких вживатимуть 

на стадіях оголошення конкурсу на укладення угоди. Так, угодою мають 

передбачатися такі природоохоронні й антропоохоронні заходи, які 

даватимуть змогу мінімізувати екологічні ризики, виявлені на стадіях, що 

передують укладанню відповідної угоди [60, с. 363].  

Наслідком відсутності належного правового механізму забезпечення 

екологічної безпеки на стадії видачі дозвільних документів на спеціальне 

надрокористування є проблемні ситуації, що виникають останнім часом. Так, 

на початку другого десятиліття XXI століття відомі компанії «Chevron» та 

«Shell» заявляли про намір здійснювати геологічне вивчення та видобуток 

сланцевого газу на території Львівської та Івано-Франківської (Олеське 

родовище) та Донецької і Харківської (Юзівське родовище) областей. Ця 

ситуація викликала значний резонанс серед представників державної влади та 

інституцій громадянського суспільства. З одного боку, собівартість видобутку, 

а отже, і подальша ринкова вартість, названої корисної копалини є значно 

меншою, ніж звичайного природного газу, що є очевидно економічно 

вигідним. З іншого боку, технологія видобутку, яка передбачає використання 

великої кількості рідини, що містить хімікати та може через це отруїти 

підземні води [270], викликає побоювання окремих експертів [271]. 

Окрім зазначеного, вважаємо, що на сьогодні нормативно не вирішений 

конфлікт економічного й екологічного інтересу при розробленні родовищ та 

видобутку такої небезпечної для людини і водночас корисної для енергетики 

корисної копалини, як уранова руда. Відповідно до положень розділу ІІ 

«Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів» Енергетичної 

стратегії України на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 16 березня 2006 р. № 145-р [272], скасованої 
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розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 1071-р 

[273], передбачалася наявність відносно стабільних цін на вугілля та ядерне 

паливо в зазначений період, що, з позицій розробників вказаної стратегії, 

мало підвищити конкурентоспроможність гідравлічних, атомних і теплових 

електростанцій, які працюють на вугіллі та стимулювати розвиток 

нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії. Водночас про 

небезпечність урану та супутнього газу радону для життя і здоров’я 

населення не згадувалося, хоча названий газ є радіоактивним і може 

створювати значну небезпеку для людини [274]. 

Актуальною як ніколи є проблема впливу радону на Кіровоградщині, 

відомій своїми родовищами уранових руд та будівництвом підприємства з 

виробництва ядерного палива в селищі Смоліне. Незважаючи на те, що 

уранові видобутки в регіоні проводяться понад 60 років, вплив радіації на 

здоров’я жителів довгий час залишався предметом здогадок. За даними 

нещодавно проведеного дослідження в межах проекту «Екологія 

Кіровоградської області», найбільшу загрозу для її мешканців становить газ 

радон, схильний накопичуватися в підвалах та приміщеннях першого 

поверху. Водночас місцеве населення, якщо і знає про небезпеку радону, не 

надто на неї зважає [275]. 

Показовою в аспекті конфлікту економічного й екологічного інтересу у 

сфері спеціального надрокористування є також ситуація, що виникла на 

Житомирщині, але може мати місце і в інших регіонах України, де наявні 

поклади титанових руд. Так, на території декількох районів Житомирської 

області здійснюється видобуток титаново-ільментних руд, і кількість 

використовуваних родовищ у 2013 році планувалось збільшити. Внаслідок 

відповідних гірничих робіт, за версією голови громадянського руху 

«Врятуємо Полісся!» С. Гуменюка, на Іршанському родовищі існує загроза 

знищення ґрунтового покриву без можливості його відновлення, а також 
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забруднення вод. На Стремигородському та Торчинському родовищах 

ільменіт-титаново-апатитових руд, окрім вказаного, існує ризик хімічного 

забруднення довкілля через специфіку використовуваної технології флорації 

під час збагачення руди, адже для виділення корисної апатитової складової 

застосовують флористі сполуки та кислоти. Економіка також має значний 

інтерес до видобутку цих руд, приблизно 5% видобутку яких переробляється 

на металічний титан, а 95% – використовується хімічною промисловістю, 

насамперед при створенні лако-фарбувальних матеріалів [276]. 

Під тиском громадськості Житомирська обласна рада скасувала 

рішення про погодження клопотання про надання надр для видобутку 

титанових руд, надане на реалізацію передбаченого п. 3 ст. 9-1 Кодексу 

України про надра. Однак зацікавлена у видобутку сторона оскаржила таке 

рішення в порядку адміністративного судочинства, і 29 травня 2013 р. 

Житомирський окружний адміністративний суд задовольнив її позовні 

вимоги [277], тим самим «відкривши шлях» до здійснення небезпечного виду 

використання надр. 

Крім того, за наслідками здійнення планових перевірок підприємств 

нафто-газового комплексу на Сумщині та Прикарпатті, Державною 

екологічною інспекцією виявлено численні порушення у галузі охорони 

водних та земельних ресурсів і надр, поводження з відходами, що створюють 

небезпеку для населення, вчинені посадовими особами Прикарпатського 

управління бурових робіт, Охтирського управління бурових робіт, 

Цехів  видобутку нафти і газу № 1 та № 2 Нафтогазовидобувного управління 

«Охтирканафтогаз» [278]. 

Актуальною є також проблема, пов’язана з незаконним видобутком 

бурштину на території Житомирської, Рівненської та Волинської областей, 

увагу якій змушені приділяти перші особи держави, які прямо називають 

наслідки зазначеного неконтрольованого видобутку екологічною 



169 

 

катастрофою [279]. Так, внаслідок різкого зростання цін на бурштин 

діяльність щодо його видобутку набула промислових масштабів, а 

організовані групи незаконних «старателів» нерідко де-факто мають усі 

ознаки організованих банд, на «озброєнні» яких, окрім власне вогнепальної 

зброї, сучасна техніка й навіть військові вантажівки [280].  

Важливо відзначити, названа діяльність вкрай негативно позначається 

на різних природних ресурсах та цілих лісових екосистемах Полісся. Так, 

вирубуються сотні гектарів лісу, адже «технологія» промислу передбачає 

цілковиту ліквідацію рослинності над місцем залягання коштовного каміння 

та забруднення довкілля як відходами «виробництва», так речовинами й 

матеріалами, які використовуються для видобутку бурштину, екскаваторами 

та мотопомпами повністю знищується родючий шар ґрунту, унаслідок чого 

місце видобутку перетворюється на болото, яке з часом висихає. Запобігти 

можливому опустелюванню може своєчасна рекультивація земель, заривання 

утворених канав та ям і залісення, що, за відсутності належного 

нормативного регулювання та ефективного контролю з боку держави, не 

здійснюється [281]. Зрозуміло, що такі катастрофічні наслідки зумовлюють 

порушення екологічної безпеки та завдання шкоди довкіллю через значне 

погіршення стану лісових екосистем, забруднення вод та ґрунтів. 

Ця ситуація та її значний суспільний резонанс зумовили внесення до 

Верховної Ради України народними депутатами VII скликання проекту 

Закону України «Про видобування та реалізацію бурштину» (реєстр. № 1351-

1 від 26 грудня 2014 р.) [282]. Слід звернути увагу на відсутність у тексті 

законопроекту ефективних еколого-правових механізмів гарантування 

екологічної безпечності видобутку бурштину з огляду на можливі негативні 

прояви відповідної діяльності. Зокрема, вказаним проектом передбачалось 

можливість легального залучення громадян, які об’єднуються в так звані 

старательські артілі (якими, відповідно до змісту ст. 35 проекту, є юридична 
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особа, яка утворюється у формі повного товариства, командитного товариства 

й провадить діяльність щодо видобування, зберігання, транспортування, 

реалізації бурштину та геологічного вивчення бурштиноносних надр і 

пов’язані з цим види діяльності), до участі в розробленні та видобутку 

бурштину. Водночас проект містив низку дискусійних положень і прогалин, 

на які, на нашу думку, було обґрунтовано звернуто увагу у висновку 

Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України 

[60, с. 366-367].  

Слід також зауважити, що в названому вище висновку не звертається 

увага на відсутність у тексті законопроекту ефективних екологоправових 

механізмів гарантування екологічної безпечності видобутку бурштину з 

огляду на зазначені вище можливі негативні прояви відповідної діяльності. 

Так, законопроектом передбачалась наявність так званого технологічного 

проекту розроблення ділянки родовища бурштину, який повинен, зокрема 

містити: а) способи, технології та параметри видобування бурштину на 

старательській ділянці; б) шляхи раціонального, комплексного та безпечного 

вилучення бурштину з ділянки бурштиноносних надр; в) використання 

сучасних технічних засобів і технологічного обладнання для видобування 

бурштину на рівні, визначеному мінімальними техніко-технологічними 

вимогами до старательської артілі, закріпленими договором про видобування 

бурштину; г) організацію безпечного для людей, майна й навколишнього 

природного середовища ведення робіт з видобування бурштину. Водночас 

жодних уточнень змісту названих розділів або хоча б надання повноважень 

щодо визначення такого змісту іншим органам влади законопроект не 

містить. Більше того, передбачалось розроблення таких проектів 

спеціалізованою проектною організацією на замовлення старательської артілі 

без пояснення, які саме суб’єкти є такими організаціями, а також без 

установлення жодних гарантій, що викликає обґрунтовані сумніви в 
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достовірності відомостей, що міститиме розроблена проектна документація 

[60, с. 367]. 

Дослідження дозвільних процедур у сфері спеціального 

природокористування продовжимо аналізом законодавства у сфері 

використання атмосферного повітря для здійснення викидів забруднюючих 

речовин. Ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» 

передбачено, що для забезпечення екологічної безпеки, створення 

сприятливого середовища життєдіяльності, запобігання шкідливому впливу 

атмосферного повітря на здоров’я людей та навколишнє природне 

середовище здійснюється регулювання викидів найбільш поширених і 

небезпечних забруднюючих речовин, перелік яких встановлюється Кабінетом 

Міністрів України (такий перелік визначено постановою від 29 листопада 

2001 р. № 1598 [283]).  

Треба звернути увагу на те, що у вказаний перелік жодного разу не 

вносилися зміни щодо різновидів відповідних небезпечних речовин, що 

свідчить не стільки про його універсальність, незважаючи на зумовлене 

часом об’єктивне накопичення забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі, виникнення нових небезпечних їх сполук і пов’язане із цим 

зростання екологічних ризиків, а, наймовірніше, є однією з наочних 

ілюстрацій недостатньої уваги вітчизняного законодавця до питань 

забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного 

середовища. Хоча відповідно до ч. 2 вказаної в попередньому абзаці статті 

перелік забруднюючих речовин переглядається Кабінетом Міністрів України 

не менше одного разу на п’ять років за пропозицією центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, і центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони здоров’я. 
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Основною передбаченою Законом України «Про охорону атмосферного 

повітря» формою вказаного вище регулювання викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами є видача дозволу на 

викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря.  

Вважаємо, що процедура видачі вказаних дозволів містить окремі 

положення, які можуть сприяти забезпеченню екологічної безпеки у 

відповідній сфері. Так, відповідно до положень п. 4 Порядку проведення та 

оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку 

підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі 

дозволи для отримання дозволу суб’єкт господарювання, зокрема: а) готує 

документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючі речовин; б) 

проводить інвентаризацію стаціонарних джерел викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря видів та обсягів викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисним 

обладнанням; в) проводить оцінку впливу викидів забруднюючих речовин на 

стан атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони; г) розробляє 

плани заходів щодо: досягнення встановлених нормативів гранично 

допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих 

речовин; ґ) охорони атмосферного повітря на випадок виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; д) ліквідації 

причин і наслідків забруднення атмосферного повітря; е) остаточного 

припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан; є) 

запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих 

викидів у  виробництві; ж) здійснення контролю за дотриманням 

встановлених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих 

речовин та умов дозволу на викиди; з) обґрунтовує розміри нормативних 
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санітарно-захисних зон, проводить оцінку витрат, пов’язаних з реалізацією 

заходів щодо їх створення; проводить оцінку та аналіз витрат, пов’язаних з 

реалізацією запланованих заходів щодо запобігання забрудненню 

атмосферного повітря; и) готує інформацію про отримання дозволу для 

ознайомлення з нею громадськості відповідно до законодавства. 

Загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються 

обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, 

організацій та громадян-підприємців визначено Інструкцією про загальні 

вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, 

для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та 

громадян-підприємців. Цим нормативним актом передбачено диференціацію 

складу документів, у яких обґрунтовується обсяг викидів відповідно до 

належності об’єкта, для якого розробляються відповідні документи, до однієї 

з трьох виділених груп. Перелік таких документів, наведений у р. 2 

зазначеної Інструкції, свідчить про необхідність наявності в них інформації 

про можливі негативні впливи на атмосферне повітря (а через них – і на 

здоров’я людей). Зазначимо, що аналізованою Інструкцією не передбачається 

оцінки і врахування стану забруднення довкілля в цілому та його окремих 

компонентів, зокрема в місці розташування відповідного стаціонарного 

джерела викидів, що могло дати більше інформації про можливі негативні 

впливи від діяльності, на яку отримується дозвіл. Водночас інформація про 

стан забруднення атмосферного повітря відповідної місцевості згідно з п. 2.8. 

Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких 

обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для 
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підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців  повинна бути 

подана, що варто визнати позитивним [126, c. 153]. 

Важливою гарантією дотримання екологічної безпеки під час 

досліджуваної дозвільної процедури можуть бути положення ст. 11 Закону 

України «Про охорону атмосферного повітря», за якими дозволи на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря видаються за умови: 1) 

неперевищення протягом терміну їх дії встановлених нормативів екологічної 

безпеки; 2) неперевищення нормативів допустимих викидів забруднюючих 

речовин стаціонарних джерел; 3) дотримання вимог до технологічних 

процесів щодо обмеження викидів забруднюючих речовин.  

Отже, враховуючи вказане, відповідний дозвільний орган до видачі 

відповідного дозволу повинен переконатися у виконанні трьох названих вище 

умов, а у разі їх недотримання у такій видачі має бути відмовлено. Однак 

фактична перевірка відповідності діяльності, на яку видається дозвіл, трьом 

вищезазначеним умовам на практиці ускладнюється відсутністю чіткої 

нормативно визначеної процедури такої перевірки, адже порядок її 

проведення не передбачено ні Законом України «Про охорону атмосферного 

повітря», ні Інструкцією про загальні вимоги до оформлення документів, у 

яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для 

підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, а також 

відсутністю конкретних нормативів, які  були б розроблені з урахуванням 

сучасного стану довкілля. 

Так, відповідно до ст. 1 Закону України України «Про охорону 

атмосферного повітря» нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря, 

у неперевищенні яких повинен переконатися дозвільний орган, – це група 

нормативів, дотримання яких запобігає виникненню небезпеки для здоров’я 

людини та стану навколишнього природного середовища від впливу 
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шкідливих чинників атмосферного повітря. Отже, підтвердження факту 

дотримання таких нормативів (у формі їх неперевищення) очевидно 

сприятиме забезпеченню екологічної безпеки, адже свідчитиме про те, що 

небезпека для здоров’я людини не виникатиме.  

Різновидами вказаних нормативів є нормативи якості атмосферного 

повітря, а також гранично допустимі рівні впливу акустичного, 

електромагнітного, іонізуючого та інших фізичних факторів і біологічного 

впливу на стан атмосферного повітря населених пунктів (ст. 5 Закону України 

«Про охорону атмосферного повітря»). Незважаючи на те, що Закон України 

«Про охорону атмосферного повітря» уповноважив встановити процедуру 

розроблення та затвердження зазначених нормативів саме Кабінет Міністрів 

України, останній у Порядку розроблення та затвердження нормативів 

екологічної безпеки атмосферного повітря [135] замість визначення 

конкретної процедури передбачив бланкетну норму, відповідно до якої 

фактично передоручив це профільному міністерству, визначивши в п. 4, що 

відповідні нормативи розробляються відповідно до інструкції, яка 

затверджується цим міністерством.  

Проте вимога щодо затвердження зазначеної інструкції не виконана 

Мінприроди до сьогодні, через майже 17 років після набрання чинності 

вказаним Порядком, що є фактом неприпустимої неналежної уваги 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади до 

актуальної проблеми забезпечення екологічної безпеки у сфері використання 

атмосферного повітря. Внаслідок цього очевидною є неможливість 

проведення перевірки можливості неперевищення протягом терміну дії 

дозволу встановлених нормативів екологічної безпеки, адже на сьогодні 

навіть не розроблено інструктивного нормативного акта щодо порядку їх 

розроблення, не кажучи про здійснення такого розроблення для конкретних 

джерел викидів та її наслідку – затвердження відповідного нормативу в 
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розумінні Закону України «Про охорону атмосферного повітря», та надання 

йому чинності. 

В результаті останнім роки регулярно виникають ситуації щодо 

забруднення атмосферного повітря в масштабах, небезпечних для здоров’я 

великої кількості людей [284]. Особливо небезпечних масштабів таке 

забруднення набуло у промислово розвинених містах Донбасу – Донецьку та 

Маріуполі. Не відстає від цих східноукраїнських міст і найзахідніший 

обласний центр України Ужгород, який, за офіційними даними Центральної 

геофізичної обсерваторії за 2012 р., був на другому місці після Маріуполя за 

рівнем забруднення атмосферного повітря. Традиційно до списку міст з 

найгіршим повітрям у вказаному році міста з промислового сходу. Так, в 

Горлівці рівень забруднення оцінювався, як дуже високий, в 10 містах рівень 

забруднення оцінювався як високий (Слов’янськ, Макіївка, Донецьк, 

Лисичанськ, Рубіжне, Краматорськ, Луганськ, Дзержинськ, Єнакієве, 

Сєверодонецьк). У Південному регіоні в 2012 році дуже високий рівень 

забруднення повітря спостерігався в Маріуполі і Одесі, високий – у 

Запоріжжі, Армянську, Красноперекопську, Миколаєві, Ялті, у центральному 

регіоні найбільш забрудненими були Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, 

Кривий Ріг.  При проведенні дослідження індекс забруднення 

атмосфери розраховувався як суму поділених на середньодобову гранично 

допустиму концентрацію середніх концентрацій п’яти пріоритетних домішок 

(осереднених за часом – місяць, півріччя, рік). Розрахунок цього індексу було 

засновано на припущенні, що на рівні гранично допустимих концентрацій усі 

шкідливі домішки характеризуються однаковим впливом на людину, а при 

наступному підвищенні концентрації ступінь їх шкідливості зростає з різною 

швидкістю, яка залежить від класу небезпеки даної домішки. При розрахунку 

ІЗА враховується клас небезпеки кожної домішки [285]. 
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Власне, «завдяки» потужним промисловим підприємствам-

забруднювачам, Кривий Ріг (де працює великий сталеливарний завод 

«Арселор Міттал Кривий Ріг» та п’ять гірничозбагачувальних комбінатів) та 

Маріуполь (із «Азовсталлю» та металургійним комбінат мім. Ілліча) 

визнавались найбільш забрудненими містами України. Зокрема, в 2009 році  в 

Кривому Розі було здійснено викидів шкідливих речовин в розмірі 321,6 тис. 

тонн, а в Маріуполі 284 тис. тонн [286].  

За даними Львівської обласної державної адміністрації, незадовільний 

стан атмосферного повітря населених пунктів Львівської області 

обумовлений недотриманням підприємствами технологічного режиму 

експлуатації пилогазоочисного устаткування, невиконанням у встановлені 

терміни заходів щодо зниження обсягів викидів до нормативного рівня; 

низькими темпами впровадження сучасних технологій очищення викидів; 

відсутністю ефективного очищення викидів підприємств від газоподібних 

домішок. Основними забруднювачами атмосферного повітря є підприємства 

енергетики, вугільної промисловості, з виробництва цементу та будівельних 

матеріалів, а також підприємства по видобуванню, транспортуванню і 

зберіганню природного газу. Тільки спад виробництва втримує екологічну 

ситуацію у місцях їх розташування від надкритичних навантажень. Згідно 

інформації головного управління статистики у Львівській області та за 

статистичними даними самих підприємств загалом за 2012р. викинуто 130 

тис. 700 тонн забруднюючих речовин в атмосферне повітря (основні 

забруднюючі речовини: азоту діоксид, сірчистий ангідрид, оксид вуглецю, 

речовини у вигляді твердих суспендованих частинок, метан, парникові гази 

та інші речовини). Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря в 

області є Добротвірська ТЕС  (приблизно 37% викидів) та державне 

підприємство «Львіввугілля» (приблизно 31% викидів) [287]. 
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За даними Міністерства екології та природних ресурсів України, в 

центральному регіоні найбільш забруднене повітря у Дніпропетровську, 

Дніпродзержинську та Кривому Розі, в південному регіоні протягом всього 

періоду дуже високий рівень забруднення залишається в Одесі, високий у 

Красноперекопську та Запоріжжі, з 1999 року також і в Армянську. Як 

пояснюють у вказаному міністерстві, дуже високий та високий рівень 

забруднення атмосферного повітря в містах пов’язаний із значними 

концентраціями формальдегіду, діоксиду азоту, фенолу, бенз(а)пірену, 

фтористого водню, оксиду вуглецю, завислих речовин [288]. 

Цікаво, що за даними співголови Асоціації зелених України Ярослава 

Задесенця, головним джерелом забруднення повітря в Україні були і є 

теплоелектростанції та гідроелектростанції, і лише після них – об’єкти 

промисловості. Крім того, значний вплив на це мають також викиди з ТЕЦ та 

автомобілі, кількість яких щороку зростає. Тому критичний стан 

атмосферного повітря зафіксовано у столиці. З позицій керівник 

Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, Київ є найбільшим містом 

України та має одні з найгірших показників якості атмосферного повітря, 

зумовлені великою кількістю автотранспорту (у столиці близько 1 млн. 

персональних автомобілів), при цьому один літр спалюваного бензину 

призводить до утворення приблизно 16 кубометрів вихлопних газів) [289]. 

Крім того, за даними Всеукраїнської екологічної ліги, застаріле 

обладнання та технології промислових підприємств зумовлюють викиди у 

катастрофічних обсягах: у 2014 році від підприємств в повітряний басейн 

країни надійшло 3,0 млн. тон забруднюючих речовин. У 2013 році щільність 

викидів від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на квадратний 

кілометр території країни склала 7,1 т забруднюючих речовин, а на душу 

населення – 94,4 кг. За даними експерта Національного екологічного центру 

України Олега Савицького, викиди токсичних речовин в атмосферу від 
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теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, середній вік яких 

перевищує 45 років, складають найбільшу частку в промисловому 

забрудненні повітря, при цьому на більшості підприємств теплової 

енергетики обладнання для сіркоочистки димових газів не встановлене, а 

ефективність наявного пилоочисного обладнання низька, тому питомі 

показники викидів забруднюючих речовин на українських теплових 

електростанціях є одними з найбільших в світі і перевищують стандарти ЄС в 

десятки разів [290]. 

Підтвердженням значного забруднення повітря підприємствами 

теплоенергетики є дані Чернігівської обласної державної адміністрації, 

відповідно до яких у «Переліку 100 об'єктів, які є найбільшими 

забруднювачами довкілля в Україні» внаслідок виробничої діяльності, що 

розроблений Мінприроди України, відносяться підприємства Чернігівської 

області, серед яких – структурний підрозділ ТОВ «ТехНова» «Чернігівська 

теплоелектроцентраль», який віднесено до числа забруднювачів через значні 

обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферу та утворення відходів 

(вугільна зола). Основною метою діяльності підприємства є забезпечення 

споживачів електричною та тепловою енергією. Основне енергетичне 

обладнання ТЕЦ введено в експлуатацію в 1961-1962 та 1973-1974 роки. 

Викиди підприємства в атмосферне повітря складають біля 40% від викидів 

стаціонарних джерел Чернігівської області та біля 90% від викидів по місту 

Чернігів. Речовинами, які вносять вагомий кількісний внесок у сумарні 

викиди забруднюючих речовин підприємства та негативно впливають на стан 

навколишнього природного середовища, є: зола, сполуки азоту, сполуки сірки 

та оксид вуглецю. Вид палива, що використовується протягом року, впливає 

на загальний обсяг викидів області.  Динаміка викидів в атмосферне повітря 

зазначеного структурного підрозділу за останні 5 років становила: 2014 р. – 

18,068 тис. т/рік; 2013 р. – 19,084 тис. т/рік; 2012 р. – 19,22 тис. т/рік; 2011 р. 
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– 20,925 тис. т/рік; 2010 р. – 17,462 тис. т/рік Динаміка викидів в атмосферне 

повітря КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова» за останні 5 років 

становила: 2014 р. – 18,068 тис. тонн на рік; 2013 р. – 19,084 тис. тонн на рік; 

2012 р. – 19,22 тис. тонн на рік; 2011 р. – 20,925 тис. тонн на рік; 2010 р. – 

17,462 тис. тонн на рік [291].  

В Києві суттєве забруднення атмосферного повітря відбувається 

внаслідок викидів деревообробного підприємства ПАТ «Фанпліт», внаслідок 

чого забруднення атмосферного повітря небезпечними речовинами на 

території столичного житлового комплексу «Комфорт таун» перевищує 

допустимі норми в 2,7 разів [292]. 

За наслідками проведення перевірки Держекоінспекцією у Харківській 

області було виявлено порушення вимог атмосфероохоронного законодавства 

в процесі виробничої діяльності ТОВ «Модерн - XXI» у формі перевищення 

вмісту сполук осиду вуглецю та оксиду азоту у викидах [293].   

Підсумовуючи, вважаємо, що є підстави констатувати наявність 

значних недоліків у нормативно-правовому регулюванні забезпечення 

екологічної безпеки на стадії видачі дозволів на викиди забруднюючих 

речовин, насамперед ті, що пов’язані з нечіткістю законодавства (що має 

прояв, передусім, у відсутності окремих приписів, які визначають конкретні 

дозвільні процедури, порядок їх реалізації та правові наслідки встановлення 

в конкретному випадку можливості/неможливості екологічно безпечного 

здійснення викидів), невиконанням уповноваженими державними органами 

вказівок Закону України України «Про охорону атмосферного повітря» щодо 

підзаконної деталізації нормативного регламентування окремих важливих 

питань (зокрема, конкретного порядку розроблення нормативів екологічної 

безпеки атмосферного повітря) [126, c. 154].  

Водночас атмосфероохоронне законодавство навіть в чинному стані 

містить набагато більше приписів, які, за умови їх дотримання, можуть 
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сприяти забезпеченню екологічної безпеки у межах відповідної дозвільної 

процедури, ніж вже досліджені вище в цьому розділі положення нормативних 

джерел земельного, лісового та водного права. 

Серед видів спеціального природокористування в цій роботі 

виокремлено здійснення операцій із відходами, що потребують спеціального 

дозволу. З огляду на обмежений обсяг цієї роботи, зупинимось на окремих 

аспектах правового регулювання поводження із побутовими відходами як 

найбільш поширеним різновидом відходів. 

Відповідно до приписів п.п. «а» та «б» ч. 1 ст. 14 Закону України «Про 

відходи» громадяни України, іноземці та особи без громадянства у сфері 

поводження з відходами мають право на: а) безпечні для їх життя та здоров’я 

умови при здійсненні операцій щодо поводження з відходами, і на б) 

отримання в установленому порядку повної та достовірної інформації про 

безпеку об’єктів поводження з відходами як тих, що експлуатуються, так і 

тих, будівництво яких планується. Наділивши приватних осіб такими 

правами, законодавець тим самим визнав ці права основою правового статусу 

фізичної особи у відповідних правовідносинах, не передбачивши належних 

гарантій реалізації таких прав. Як наслідок, аналіз законодавчих та 

підзаконних нормативних актів у сфері поводження з побутовими відходами 

вказує на їх спрямування, насамперед, на врегулювання цього різновиду 

господарської та виробничої діяльності, тоді як екологічний аспект де-факто 

залишається поза увагою [детальніше див.: 60, с. 376-384; 294, с. 103-105]. 

Значним недоліком Закону України «Про відходи», яким, відповідно до 

його преамбули, визначаються правові, організаційні та економічні засади 

діяльності, пов’язаної з відверненням негативного впливу відходів на 

навколишнє природне середовище та здоров’я людини на території України, є 

відсутність чіткого та системного регулювання переліку видів діяльності, для 

здійснення яких треба отримувати дозвіл. Норми відповідного змісту 
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розподілені за окремими статтями, що ускладнює їх сприйняття, а отже, і 

застосування, а тому потребують виправлення. Наприклад, про необхідність 

отримання дозволу йдеться у формі обов’язку суб’єктів господарської 

діяльності у сфері поводження з відходами (наприклад, п. «с» ч. 1 ст. 17), тоді 

як логічно сформулювати окремі, системно та структурно узгоджені 

процедурні положення щодо отримання дозвільних документів у відповідній 

сфері. Ще одним суттєвим, на нашу думку, недоліком законодавства про 

відходи є відсутність узагальнених універсальних для всіх видів відходів, при 

поводженні з якими виникають екологічні ризики, положень, які нормативно 

врегулюють дозвільні процедури у відповідній сфері, насамперед на рівні 

актів найвищої юридичної сили. При цьому на законодавчому рівні не було б 

зайвим закріпити найсуттєвіші основні принципові положення, зокрема щодо 

необхідності обов’язкової попередньої оцінки ймовірних впливів діяльності з 

відходами на екологічну безпеку та відмови у наданні відповідного дозволу в 

разі встановлення неможливості уникнення негативних впливів такої 

діяльності на життя й здоров’я людей, а також окреслити межі їх деталізації 

органами виконавчої влади на підзаконному рівні (з метою забезпечення 

неухильного врахування вимог законів). Незважаючи на істотну зміну 

підходів до видачі дозволів у сфері поводження з відходами, формалізовану в 

суттєвих змінах, внесених у 2014 р. до Закону України «Про відходи», які в 

частині намагання уніфікувати відповідну дозвільну процедуру треба визнати 

позитивними, прийняття на рівні постанови Кабінету Міністрів України 

процедурного нормативного акту, який визначав би конкретний детальний 

порядок видачі дозвільних документів у відповідній сфері, занадто затягнувся  

[60, с. 376-377]. 

Певне значення для попередження порушення екологічної безпеки у 

відповідній сфері на стадії видачі дозвільних документів мали санітарні 

норми і правила, прийняті за часів СРСР застосування яких де-факто не 
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здійснюється з огляду на приписи розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 20 січня 2016 р. № 94-р «Про визнання такими, що втратили чинність, та 

такими, що не застосовуються на території  України, актів санітарного 

законодавства». Зазначені норми і правила містили окремі положення, які, у 

разі їх застосування, могли запобігти порушенню екологічної безпеки під час 

експлуатації відповідного полігону [294, с. 105]. Зокрема, відповідно до їх п. 

2.1. при виборі ділянки для облаштування полігону твердих побутових 

відходів було необхідно враховувати кліматогеографічні та ґрунтові 

особливості, геологічні й гідрологічні умови місцевості; при цьому 

заборонялось: розміщення полігонів на території I і II поясів зон санітарної 

охорони водних джерел і мінеральних джерел, всіх трьох зон охорони 

курортів, з виходом на поверхню тріщинуватих порід, у місцях виклинювання 

водоносних горизонтів, а також у місцях масового відпочинку населення й 

поблизу оздоровчих дитячих установ . Крім того, на ділянці, наміченій для 

розміщення полігону для побутових відходів, передбачалось проведення 

попереднього санітарного обстеження [60, с. 383]. 

Проте, очевидно, що навіть у разі безспірності підстав для застосування 

вказаних норм і правил, за більш як 30 років існування цього нормативно-

технічного акту загальний стан навколишнього природного середовища та 

його окремих складових, а також речовини й матеріали, з яких складаються 

тверді побутові відходи, зазнали істотних змін. Тому актуальною є 

необхідність перегляду відповідних санітарних вимог з метою їх оновлення 

відповідно до умов сьогодення [60, с. 384-385]. 

Крім того, чинне законодавство не містить прямої заборони на початок 

роботи полігону побутових відходів у разі встановлення неможливості 

дотримання санітарних вимог, як, власне, і ефективного порядку попередньої 

перевірки можливості виконання цих вимог. При цьому, важливою складовою 

такої перевірки можуть бути нормативно закріплені вимоги щодо проведення 
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оцінки стану довкілля та його окремих компонентів у місці планованого 

розміщення полігону твердих побутових відходів з позицій їх придатності для 

такого розміщення.  

Окремі аспекти правового регулювання поводження з твердими 

побутовими відходами досліджені В.О. Юрескул у кандидатській дисертації 

«Правове регулювання поводження з побутовими відходами в Україні». 

Автор, зокрема, зазначає, що серед основних загроз у відповідній сфері слід 

відзначити застарілість та недостатня ефективність комплексів з утилізації 

токсичних й екологічно небезпечних відходів. Вченою, зокрема, 

пропонується: а) розглядати одним з основних напрямів державної політики з 

питань національної безпеки України розвиток технологій переробки та 

утилізації твердих побутових відходів, б) сучасну систему поводження із 

такими відходами - базувати на співробітництві органів державної влади та 

місцевого самоврядування, громадян та суб’єктів господарювання, та в) 

здійснювати ґрунтовні комплексні наукові дослідження з питання правового 

регулювання вказаного поводження [53, c. 3]. Цікавою та перспективною з 

точку зору забезпечення екологічної безпеки видається пропозиція В.О. 

Юрескул щодо впровадження в чинне законодавство новітньої концепції 

поводження з відходами – концепції «Zero Wastes» («нуль відходів» і «нуль 

втрат»), згідно з якою виробництво продуктів, для яких не існує безпечних 

технологій переробки, у довгостроковій перспективі поступово повинне бути 

припинене [53]. Водночас аналізу проблематики дозвільних процедур у 

досліджуваних відносинах у роботі не представлено, що не дає можливості 

використати напрацювання дослідниці для потреб удосконалення правового 

регулювання таких процедур з метою попередження порушення права 

людини на безпечне  для життя і здоров’я довкілля. 

Варто зазначити, що про дублювання, неузгодженість положень 

нормативно-правових актів у сфері поводження з небезпечними відходами, а 
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також зумовлену цим доцільність розширення положень чинного Закону 

України «Про відходи» у цій сфері або подальшої кодифікації таких норм у 

формі розроблення та прийняття окремого нормативно-правового акта – 

Закону України «Про небезпечні відходи», йшлося в дисертаційній роботі 

Н.О. Максіменцевої ще у 2006 р. [52, c. 3]. Проте й досі пропозиції вченої не 

сприйняті нормотворцем, що, на нашу думку, спричинене в тому числі 

недостатньою активністю науки екологічного права щодо ініціювання 

комплексного удосконалення законодавства про відходи з метою 

забезпечення сталого розвитку, адже в останні роки практично відсутні 

ґрунтовні дослідження відповідного спрямування. Зазначені дослідження 

необхідно активізувати, адже саме прогресивні науково обґрунтовані 

пропозиції зможуть закласти фундамент адекватного викликам сьогодення 

ефективного та дієвого законодавства у сфері поводження з відходами, яке 

реально забезпечить баланс між екологічним та економічним інтересами в 

цій сфері. 

Останніми з різновидів правовідносин спеціального 

природокористування, виокремлених у цій роботі, є врегульовані правом 

відносини, що виникають при проектуванні, будівництві та використанні 

об’єктів підвищеної небезпеки. Як вже зазначалося, чинне законодавство 

містить окремі приписи, які, за умови певного вдосконалення, можуть бути 

використані з метою попередження порушення екологічної безпеки у цій 

сфері. Водночас, для їх повноцінного застосування доцільним є повернення 

дозвільних процедур щодо поводження із об’єктами підвищеної небезпеки, 

які були вилучені із Закону України «Про  об’єкти підвищеної небезпеки» 

Законом України від 09 квітня 2014 р. [295]. Ефективне застосування в 

сучасних умовах зазначених дозвільних процедур, у випадку їх повернення у 

чинне законодавство, буде можливим за умови нормативного закріплення 

чітких положень, які гарантуватимуть: а) повноту, актуальність і 
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достовірність інформації про об’єкти підвищеної небезпеки, яка 

перевірятиметься при видачі відповідного дозвільного документа, б) 

передбачатимуть можливість перевірки вказаної інформації дозвільним 

органом, в) визначатимуть можливість реальної участі громадськості у 

відповідній процедурі, та г) з метою забезпечення балансу екологічного та 

економічного інтересів визначатимуть порядок оскарження відмови у видачі 

дозволу та встановлюватимуть дієвий порядок позасудового визначення 

обґрунтованості або необґрунтованості відповідної відмови у видачі 

відповідного дозволу шляхом (наприклад, звернення до авторитетних 

експертних установ чи експертів) [60, c. 386-389]. 

Аналіз правового забезпечення екологічної безпеки на стадії видачі 

дозвільних документів у сфері спеціального природокористування буде 

очевидно неповним без дослідження Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» від 23 травня 2017 р. [296] та Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку» від 20 березня 2018 р. [297] на предмет можливості 

застосування їх приписів з метою гарантування екологічної безпеки у 

досліджуваних в цій роботі відносинах.  

Так, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», який введено в 

дію з 18 грудня 2017 року, встановлює правові та організаційні засади оцінки 

впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, 

забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального 

використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень 

про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на 

довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.  

Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» визначено шість 

основних стадій відповідної процедури оцінки, які, з одного боку, формально 

створюють умови для попередньої перевірки можливих екологічних наслідків 

відповідної діяльності, але фактично не можуть бути повноцінно реалізовані 
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через їх неадаптованість до відчизняних реалій та нечіткість. Основними 

стадіями процедури оцінки, визначеними зазначеним законом, є такі: 1) 

інформування суб’єктом господарювання, що має намір здійснювати 

відповідну діяльність, уповноваженого територіального органу про намір 

провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля шляхом 

повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 

довкілля, у письмовій формі (на паперових носіях і в електронному вигляді) 

за місцем провадження такої діяльності; вказане повідомлення 

оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті в мережі 

Інтернет уповноваженого територіального або центрального органу; 2) 

оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля, оголошення про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу суб’єктом господарювання не пізніше трьох робочих днів з 

дня подання їх уповноваженому органу (територіальному чи центральному) 

шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації (не менше 

двох), визначених суб’єктом господарювання, територія розповсюдження 

яких охоплює адміністративно-територіальні одиниці, які можуть зазнати 

впливу планованої діяльності, а також розміщуються на дошках оголошень 

органів місцевого самоврядування або в інших громадських місцях на 

території, де планується здійснювати плановану діяльність, або 

оприлюднюються в інший спосіб, що гарантує доведення інформації до 

відома мешканців відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на 

території якої планується розміщення об’єкта, чи до відповідної 

територіальної громади, яка може зазнати впливу планованої діяльності, та 

інших зацікавлених осіб; 3) забезпечення суб’єктом господарювання 

підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля; 4) подання суб’єктом 

господарювання підготованого звіту з оцінки впливу на довкілля та 

оголошення про початок громадського обговорення такого звіту в письмовій 
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формі на паперових носіях і в електронному вигляді, а також визначену 

зазначеним суб’єктом іншу додаткову інформацію, необхідну для розгляду 

звіту уповноваженому територіальному або центральному органу; указаний 

вище звіт та оголошення підлягають оприлюдненню шляхом розміщення на 

офіційному веб-сайті в мережі Інтернет уповноваженого територіального або 

центрального органу; 5) проведення громадського обговорення у процесі 

оцінки впливу на довкілля проводиться з метою виявлення, збирання та 

врахування зауважень і громадськістю уповноваженому органу, зауваження й 

пропозиції до планованої діяльності пропозицій громадськості до планованої 

діяльності надання у визначені строки; 6) видача уповноваженим 

центральним або територіальним органом висновку з оцінки впливу на 

довкілля. У відповідному висновку, виходячи з оцінки впливу на довкілля 

планованої діяльності, зокрема величини та масштабів такого впливу (площа 

території та чисельність населення, які можуть зазнати впливу), характеру 

(зокрема - транскордонного), інтенсивності й складності, ймовірності, 

очікуваного початку, тривалості, частоти та невідворотності впливу (зокрема, 

прямий і будь-який опосередкований, побічний, кумулятивний, 

транскордонний, короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий, 

постійний і тимчасовий, позитивний і негативний впливи), передбачених 

заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, 

усунення впливу на довкілля, визначається допустимість чи обґрунтовується 

недопустимість провадження планованої діяльності та визначаються 

екологічні умови її здійснення. Висновок з оцінки впливу на довкілля є 

обов’язковим для виконання [детальніше див.: 60, c. 390-392; 298, с. 97-98; 

299, с. 179-180].  

До позитивних рис Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

слід віднести наявність нормативного припису, що обов’язковим об’єктом 

оцінки є можливі впливи планованої діяльності на стан здоров’я людини. Так, 
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закріплений в ст. 1 цього Закону термін «вплив на довкілля» визначається як 

будь-які наслідки планованої діяльності для довкілля, в тому числі наслідки 

для безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров’я [300, c. 18]. 

Відповідно до положень ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля», при підготовці звіту про оцінку впливу на довкілля повинно бути 

проаналізовано стан факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку 

планованої діяльності та її альтернативних варіантів, у тому числі здоров’я 

населення, а в самому звіті повинно бути наведено опис і оцінку можливого 

впливу на довкілля планованої діяльності, зокрема величини та масштабів 

такого впливу (площа території та чисельність населення, які можуть зазнати 

впливу), характеру (за наявності транскордонного), інтенсивності і 

складності, ймовірності, очікуваного початку, тривалості, частоти і 

невідворотності впливу (включаючи прямий і будь-який опосередкований, 

побічний, кумулятивний, транскордонний, короткостроковий, 

середньостроковий та довгостроковий, постійний і тимчасовий, позитивний і 

негативний вплив), зумовленого в тому числі ризиками для здоров’я людей 

[301, c. 202]. 

Водночас, не зважаючи на перший погляд достатньо прогресивний 

зміст аналізованого Закону, а також його відповідність євроінтеграційним 

зобов’язанням України, слід констатувати його недоліки, на окремі із яких 

вже зверталась увага в юридичній літературі [302, с. 328-330; 303, с. 58-60], 

які, на нашу думку, унеможливлюють ефективне застосування передбачених 

ним превентивних процедур як засобу забезпечення екологічної безпеки у 

сфері природокористування, що обґрунтовується наступним. 

По-перше, положення Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

поширюються лише на деякі різновиди спеціального природокористування 

(на нашу думку, визначені без достатньої обґрунтованості), що 

унеможливлює системне застосування його процедур щодо всіх різновидів 
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вказаного природокористування [304, c. 62]. Так, поза межами регулювання 

чомусь опинились не менш небезпечні, аніж названі у вказаному Законі, види 

використання природних ресурсів на підставі дозвільних документів, як-от: а) 

здійснення заготівлі деревини на пні у промислових масштабах; б) 

застосування пестицидів і агрохімікатів при використанні земель 

сільськогосподарського призначення; в) господарська діяльність, що 

призводить до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при 

здійсненні видів діяльності, що не є об’єктом оцінки впливу на довкілля; г) 

використання надр для цілей, не пов’язаних із видобуванням корисних 

копалин (наприклад, створення підземних сховищ нафти або газу), окрім 

поверхневого та підземного зберігання викопного палива чи продуктів їх 

переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких 

або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше тощо.  

По-друге, необґрунтованими видаються визначені в Законі України 

«Про оцінку впливу на довкілля» кількісні показники діяльності, за умови 

досягнення яких вона підлягає оцінці впливів за визначеною процедурою. 

Так, очевидно, що відсутні істотні відмінності у рівні екологічного ризику 

між, наприклад, операціями у сфері поводження з побутовими та іншими 

відходами (оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і 

захоронення) обсягом 100 тонн і 99,999 тонн, при цьому перші підлягають 

оцінці впливу, а другі — ні.  

По-третє, Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» не 

передбачає жодних правових гарантій напрочуд важливих аспектів 

встановлюваної ним процедури. Так, відсутні належні й достатні гарантії 

повноти і достовірності інформації, що наводиться як у повідомленні  

повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 

довкілля, так і в звіті про оцінку впливу на довкілля. Організація розробки 

обидвох цих ключових документів покладається на апріорі упереджену особу 
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— зацікавленого у прийнятті позитивного рішення щодо планованої 

діяльності суб’єкта господарювання. Жодних реальних правових 

можливостей щодо перевірки достовірності і повноти вищевказаної 

інформації як з боку органів державної влади, так і з боку громадськості, 

проект закону не передбачає. Так, перевірка поданої інформації на місцевості, 

проведення контрольних вимірювань кількісно-якісних показників не 

передбачається, навпаки – допускається лише оцінка поданих заявником 

документів. Так, в силу положень ч. 3 ст. 9 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» при підготовці висновку з оцінки впливу на довкілля 

відповідний уповноважений центральний або територіальний орган розглядає 

та бере до уваги лише звіт з оцінки впливу на довкілля та звіт про громадське 

обговорення. Конкретних повноважень щодо перевірки наведеної у вказаних 

документах інформації, в тому числі – на місцевості, зазначеним органам не 

надається. 

По-четверте, не зважаючи на приділення важливого значення в 

процедурі оцінки впливу на довкілля громадськості, Закон України «Про 

оцінку впливу на довкілля» чітко не встановлює процедуру проведення 

відповідного громадського обговорення, що дає можливості для зловживань 

при його проведенні (насамперед, у формі імітації такого обговорення, 

проведення його із залученням «потрібних» представників «громадськості»). 

Більш того, положеннями цього Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» навіть не передбачається детальне аргументування відповідних 

органом при прийнятті рішення з оцінки впливу на довкілля мотивів 

відхилення позиції громадськості, передбачено лише «розгляд та взяття до 

уваги» звіту про результати названого обговорення, без жодної деталізації, 

що ж саме мається на увазі, які є підстави для врахування (повного, 

часткового) наведених аргументів або їх відхилення. 
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По-п’яте, Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» не 

передбачає жодних ефективних позасудових процедур оскарження рішень, 

прийнятих за наслідками процедури оцінки впливу на довкілля. На нашу 

думку, позасудова процедура в даному випадку є більш ефективною, аніж 

судове оскарження, адже є можливість організувати її із залученням фахівців 

у сфері природокористування й оцінки екологічних наслідків планованої 

діяльності, які зможуть самостійно фахово приймати рішення по суті. Суд же 

завжди потребуватиме допомоги експертів і далеко не факт, що нині існуючі 

вітчизняні судово-експертні установи зможуть проводити відповідні 

експертні дослідження, в межах яких може бути встановлено обґрунтованість 

рішення, прийнятого за наслідками процедури оцінки впливу на довкілля. 

Водночас, стаття 10 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

передбачає лише можливість уповноваженого центрального чи 

територіального органу утворювати експертні комісії з оцінки впливу на 

довкілля, члени яких призначаються строком на три роки. При цьому, жодних 

вказівок на статус і повноваження таких комісій в Законі не наведено [305, c. 

203].  

По-шосте, передбачена Законом України «Про оцінку впливу на 

довкілля» процедура оцінки впливу не дозволяє ефективно провести 

попередню оцінку можливості екологічної безпеки при здійсненні діяльності 

в майбутньому, адже не містить конкретних чітких приписів з цього приводу, 

а вказівка в ст. 6 на те, що звіт з оцінки впливу на довкілля повинен містити 

«опис і оцінку можливого впливу на довкілля планованої діяльності, зокрема, 

величини і масштаби такого впливу, зумовленого ризиками для здоров’я 

людей», є, на нашу думку, занадто описовою і нечіткою, що дає можливість 

підходити до її застосування формально, без будь-якого належного 

обґрунтування зазначаючи про те, що, на приклад, вищевказані впливи є 

прийнятними для людини. Такому формальному підходу сприятиме також 
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відсутність будь-яких правових можливостей перевірити достовірність 

відомостей звіту з оцінки впливу, який розробляється очевидно упередженою 

особою, яка має намір здійснювати відповідну діяльність, що впливатиме на 

довкілля. Крім того, в Законі України «Про оцінку впливу на довкілля» 

жодним чином не вказується, які саме кількісно-якісні показники мають бути 

перевірені (оцінені) при складанні зазначеного Звіту у відповідній частині.  

Положення Закону України «Про статегічну екологічну оцінку» не 

мають прямого впливу на відносини спеціального природокористування, 

оскільки об’єктами такої оцінки відповідно до положень його ст. 2 є проекти 

документів державного планування у сфері сільського, лісового, рибного 

господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з 

відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, 

телекомунікацій, туризму, містобудування (крім плану зонування території) і 

землеустрою (схем) і виконання яких передбачатиме реалізацію видів 

діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких 

законодавством передбачено проведення процедури оцінки впливу на 

довкілля, а також щодо проектів документів державного планування, які 

вимагають оцінки з огляду на ймовірні наслідки для територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду та екологічної мережі. Статтею 1 цього Закону 

визначено, що врегульована ним оцінка являє собою процедура визначення, 

опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування 

для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, 

розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих 

негативних наслідків, яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки, складання звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення 

громадського обговорення та консультацій (за потреби - транскордонних 

консультацій), врахування у документі державного планування звіту про 

стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та 
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консультацій, інформування про затвердження документа державного 

планування.  

Водночас, у межах окремих проектів, що підлягають стратегічній 

екологічній оцінці, також здійснюються окремі різновиди спеціального 

природокористування, а тому така процедура може мати опосередкований 

вплив на досліджувані в цьому розділі відносини.  

Відповідно до змісту ст. 9 Закону України «Про статегічну екологічну 

оцінку» процедура стратегічної екологічної оцінки складається з таких 

основних етапів: 1) визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки; 2) 

розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку; 3) проведення 

громадського обговорення та консультацій у порядку, 

передбаченому статтями 12 та 13 цього Закону, транскордонних консультацій 

у порядку, передбаченому статтею 14 цього Закону; 4) врахування звіту про 

стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та 

консультацій; 5) інформування про затвердження документа державного 

планування; 6) моніторинг наслідків виконання документа державного 

планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.  

На нашу думку, недоліки запровадженої у вітчизняне законодавство 

процедури стратегічної екологічної оцінки є подібними до висловлених вище 

щодо Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», та полягають 

насамперед у нечіткості положень, які: 1) не гарантують повноти, 

актуальності і достовірності аналізованої інформації, тобто створюють 

можливості для неповного дослідження і навіть зловживань при підготовці 

відповідних документів; 2) не передбачають дійсно ефективних механізмів 

участі реальної, а не «штучної» громадськості у процедурі стратегічної 

екологічної оцінки; 3) не визначають чітких норм щодо випадків 

обов’язковості використання пропозицій громадськості, де-юре створюючи 

можливість фактично ігнорувати такі пропозиції, приймаючи їх  в незначній 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#n117
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#n138
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#n147
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частині або всупереч їх реальному змісту; 4) не передбачає ефективних 

механізмів оскарження рішень за наслідками запропонованої процедури 

стратегічної екологічної оцінки. 

Подібні за змістом зауваження висловлювались також у пропозиціях 

Президента України, пов’язаних із накладеним ним вето на проект Закону 

України «Про стратегічну екологічну оцінку», що мало місце у 2016 році. 

Крім того, Президентом України зверталась увага на те, що проект не 

визначає чітких критеріїв віднесення документів державного планування до 

таких, що не потребують проведення стратегічної екологічної оцінки для їх 

затвердження, а це може призвести до довільного застосування відповідних 

положень його виконавцями, вибіркового здійснення стратегічної екологічної 

оцінки у процесі державного планування, коли стратегічній екологічній 

оцінці підлягатимуть документи, які не належать до фінансових та 

бюджетних документів державного планування, але безпосередньо пов’язані 

з бюджетним процесом, проте не підлягатимуть документи державного 

планування, які суттєво впливають на стан довкілля та лише опосередковано 

пов’язані з обслуговуванням потреб оборони та цивільного захисту. Крім 

того, зазначалось, що проект не містить дієвих механізмів врахування у 

документах державного планування зауважень і пропозицій громадськості та 

органів виконавчої влади, висловлених у процесі громадського обговорення                        

та консультацій з органами виконавчої влади, в той час як міжнародні 

зобов'язання України передбачають необхідність створення адекватних та 

дієвих механізмів для забезпечення високого рівня захисту навколишнього 

природного cepедовища та здоров’я населення, які б гарантували ефективну 

участь громадськості у стратегічній екологічній оцінці, врахування її позиції 

в документах, що розробляються для забезпечення подальшого сталого 

розвитку [305].  
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Підсумовуючи викладене, слід констатувати, що як Закон України «Про 

оцінку впливу на довкілля», так і Закон України «Про стратегічну екологічну 

оцінку», у чинній редакції не передбачають процедур, які можна визнати 

ефективними та дієвими засобами забезпечення екологічної безпеки у сфері 

спеціального природокористування, хоча обидва ці законодавчі акти можуть і 

повинні передбачати дієві превентивні засоби такого забезпечення.  

Проведений аналіз правових засад екологічної безпеки при наданні 

дозвільних документів на право спеціального природокористування дає 

підстави для виділення двох ознак, наявність яких значно зменшує 

ефективність такого забезпечення, спільних для всіх проаналізованих вище 

процедур. 

По-перше, у межах всіх вказаних дозвільних процедур, у тому числі й 

скасованих на сьогодні дозвільних процедур у сфері будівництва й 

експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, а також нових процедур оцінки 

впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, передбачається 

подання та перевірка лише документів, які містять певну інформацію про 

плановану діяльність. Водночас це не завжди дає можливість повноцінно 

оцінити всі небезпечні фактори, що існують, а також взяти до уваги 

кількісно-якісні показники місця, де планується здійснення відповідної 

діяльності. Тому важливо нормативно закріпити випадки, коли перевірка «на 

місцевості», зокрема, за чітко визначеним переліком показників для води, 

повітря, ґрунту, лісів тощо є обов’язковою. Очевидно, що проведення такої 

перевірки варто доручити ефективно контрольованому органові державної 

влади, рішення якого за наслідками такої перевірки можна оскаржити за 

прозорою процедурою до неупередженого компетентного органу. 

По-друге, досліджені в цьому підрозділі нормативні акти не містять 

безумовної заборони на видачу дозвільного документа в разі встановлення 

під час такої видачі неможливості забезпечення екологічної безпеки при 
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здійсненні спеціального природокористування на підставі такого документа. 

Звичайно, що запровадження такої норми повинно відбутися не раніше, ніж 

введення ефективної процедури забезпечення екологічної безпеки у межах 

відповідних дозвільних відносин, адже за відсутності такої процедури 

відповідна заборона також не буде ефективною.   

 

Висновки до Розділу ІІІ 

 

За наслідками здійсненого в цьому розділі дослідження проблем 

дозвільної системи в сфері екології як засобу правового забезпечення 

екологічної безпеки спеціального природокористування можна зробити такі 

висновки: 

1. Дозвільну процедуру у сфері спеціального природокористування 

доцільно визнавати одним із основних засобів забезпечення екологічної 

безпеки в цій сфері, адже така процедура може відігравати роль найбільш 

ефективного превентивного засобу забезпечення екологічної безпеки, 

«фільтру», що «відсікає» види діяльності, які плануються до здійснення та 

порушуватимуть екологічну безпеку в майбутньому. 

2. Правовими ознаками дозвільної процедури у досліджуваній сфері 

повинні бути: а)  регламентованість передусім нормами екологічного права, а 

конкретніше – права екологічної безпеки; б) пріоритетом правового 

регулювання відповідних відносин повинно бути забезпечення сталого 

розвитку, формою чого є забезпечення балансу між гарантуванням 

екологічної безпеки у вказаній сфері і недопущенням безпідставної відмови в 

наданні дозволу на спеціальне природокористування в разі підтвердження 

його безпечності для довкілля та життя й здоров’я людини; в) зміст 

досліджуваної дозвільної процедури доцільно вбачати в попередній оцінці 

звернення щодо отримання дозволу та доданої до нього документації з метою 
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прийняття рішення про здатність заявника здійснювати певний різновид 

спеціального природокористування екологічно безпечно; г) наявність чітко 

визначеної юридичної підстави для відмови в здійсненні права спеціального 

природокористування, що доцільно формалізувати шляхом закріплення 

вимоги щодо недопустимості видачі документа дозвільного характеру, якщо 

під час розгляду питання щодо такої видачі буде встановлено те, що в 

подальшому така діяльність порушуватиме екологічної безпеки. 

3. Основна мета дозвільної процедури у сфері спеціального 

природокористування полягає в забезпеченні балансу екологічної та 

економічної складових сталого розвитку та попередженні можливих 

порушень екологічної безпеки під час здійснення діяльності із спеціального 

природокористування. 

4. Чинне екологічне законодавство (земельне, водне, лісове, гірниче, 

атмосфероохоронне, у сфері поводження з побутовими відходами, об’єктами 

підвищеної небезпеки) не містить системних положень, які б передбачали 

проведення попередньої перевірки екологічної безпечності відповідного виду 

діяльності до одержання дозвільного документу на її здійснення; окремі 

приписи екологічного законодавства (земельного, водного, лісового, 

гірничого, атмосфероохоронного, у сфері поводження з побутовими 

відходами, об’єктами підвищеної небезпеки) можуть сприяти забезпеченню 

екологічної безпеки у відповідній сфері. 

5. Процедура оцінки впливу на довкілля, визначена Законом 

України «Про оцінку впливу на довкілля» та «Про статегічну екологічну 

оцінку» у чинній редакції, мають суттєві недоліки, які не дозволяють визнати 

її ефективним засобом забезпечення екологічної безпеки у досліджуваній 

сфері.  

6. Спільними ознаками для всіх досліджених в цій дисертації 

дозвільних процедур у сфері спеціального природокористування, наявність 
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яких значно зменшує ефективність правового забезпечення екологічної 

безпеки, є: а) подання та перевірка лише документів, які містять певну 

інформацію про плановану діяльність, і не передбачення перевірки 

екологічної ситуації «на місцевості»; б) чинні нормативно-правові акти 

відповідного змісту не містять безумовної заборони на видачу дозвільного 

документа в разі встановлення під час такої видачі неможливості 

забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального 

природокористування на підставі такого документа. 
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Розділ 4. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОКРЕМИХ ВИДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

З отриманням документа дозвільного характеру у особи, якій його 

видано, виникає право на здійснення певного виду спеціального 

природокористування, передбаченого таким документом. З цього моменту 

саме відповідний природокористувач є основним суб’єктом, в процесі 

діяльності якого може мати прояв екологічний ризик та порушуватись 

екологічна безпека.  

Так, під час дозвільної процедури забезпечення екологічної безпеки має 

реалізовуватись насамперед шляхом здійснення попередньої перевірки 

екологічної безпечності діяльності, на здійснення якої отримується дозвіл. 

Така перевірка проводиться уповноваженими суб’єктами, відмінними від 

заявника-потенційного природокористувача (передусім дозвільним органом 

та експертами, які залучатимуться), сам же заявник не відіграватиме 

ключової ролі в такому забезпеченні. 

Натомість після отримання дозвільного документа насамперед від 

природокористувача залежить, чи забезпечуватиметься екологічна безпека 

при реалізації ним його правосуб’єктності. Діяльність, яка є джерелом 

екологічного ризику, здійснюється саме природокористувачем, і передусім від 

його діянь (дій чи бездіяльності) залежить, чи вдасться запобігти прояву 

такого ризику у формі порушення екологічної безпеки. Така діяльність у 

переважній більшості випадків реалізовується володільцем дозволу особисто, 

на власний розсуд, без безпосереднього контролю з боку держави або 

громадськості (умови та порядок проведення контрольних заходів обмежені 

законодавчо, а також організаційними й матеріальними можливостями 

суб’єктів державного нагляду (контролю), які, вочевидь, не можуть і не 
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повинні охопити своєю увагою всі випадки використання природних 

ресурсів), хоча останні, за умови належного правового упорядкування їх 

повноважень, можуть мати істотний вплив на забезпечення екологічної 

безпеки. За таких умов екологічно безпечне спеціальне природокористування 

можливе передусім за умови чіткого й однозначного визначення ступеня 

можливої та міри необхідної поведінки відповідного природокористувача, 

тобто шляхом закріплення узгоджених і несуперечних між собою прав та 

обов’язків відповідного спрямування. Повноцінна реалізація зазначених прав 

та обов’язків дозволить здійснювати відповідний вид спеціального 

природокористування екологічно безпечно.  

При цьому, основними способами попередження, обмеження або 

припинення порушення екологічної безпеки при здійсненні спеціального 

природокористування можуть бути визнані правові процедури, що впливають 

на відповідного природокористувача та дозволяють здійснити оперативне 

попередження порушень ним екологічної безпеки, а також припинити його 

діяльність у випадку неможливості її екологічно безпечного продовження.  

Враховуючи зазначене, зупинимось на дослідженні особливостей 

забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування шляхом 

критичного науково-теоретичного аналізу таких основних, на нашу думку, 

правових засобів цього забезпечення як: 1) законодавчо закріплених 

обов’язків спеціальних природокористувачів відповідного спрямування, а 

також законодавчо визначеного порядку їх дотримання; 2) повноважень 

третіх осіб (насамперед органів державної влади) щодо здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) за дотриманням обов’язків, вказаних в п. 1; 

3) законодавчо визначених заходів юридичної відповідальності (з огляду на 

обсяг роботи будуть розглянуті лише питання адміністративної та 

кримінальної відповідальності) в разі недотримання таких обов’язків і 4) 

правових можливостей оперативного припинення права спеціального 
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природокористування за умови порушення екологічної безпеки при його 

реалізації. 

З огляду на обмежений обсяг цієї роботи, який не дозволяє розкрити 

особливості забезпечення екологічної безпеки всіх видів спеціального 

природокористування, вважаємо за доцільне зупинитись на дослідженні 

найбільш небезпечних видів такого користування. Як свідчать наведені в цій 

роботі дані Державної екологічної інспекції та засобів масової інформації, 

найчастіше екологічний ризик має прояв саме при здійсненні надро-, земле- 

та водокористування. При цьому, наслідки такого прояву нерідко є 

небезпечними для людей, адже завдають шкоди  їх життю і здоров’ю. Тому в 

цьому дисертаційному дослідженні проводитиметься аналіз проблем 

правового забезпечення екологічної безпеки щодо трьох природних ресурсів, 

використання яких можливе на підставі дозвільних документів: надр, землі, 

вод. 

 

4.1. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки 

спеціального надрокористування 

 

Надра є одним з основних природних ресурсів, при здійсненні 

спеціального використання якого, з одного боку, задовольняється 

економічний інтерес щодо отримання корисних властивостей відповідного 

природного ресурсу, а з іншого - може порушуватись екологічна безпека та 

завдаватися шкода життю або здоров’ю людей. 

Основні обов’язки надрокористувачів визначені Кодексом України про 

надра. Частиною 2 ст. 24 цього Кодексу вказаних користувачів зобов’язано, 

зокрема, забезпечувати безпеку людей, майна та навколишнього природного 

середовища. Зазначений обов’язок може сприяти меті забезпечення 

екологічної безпеки. Так, незважаючи на недостатнє пояснення законодавцем 
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того, що саме слід розуміти під «безпекою людей, майна й навколишнього 

природного середовища» та в який спосіб надрокористувач повинен її 

забезпечувати (що очевидно ускладнює розуміння того, які саме дії мають 

бути вчинені відповідною особою), цей обов’язок може стати нормативною 

основою подальшого удосконалення правових засад забезпечення екологічної 

безпечності використання надр на підставі спеціальних дозволів. 

Вважаємо, що з метою вказаного удосконалення  чинне законодавство 

має бути доповнене чіткими нормами, які передбачали б конкретні обов’язки 

надрокористувачів здійснювати їх діяльність екологічно безпечно. Зокрема, 

пропонуємо викласти п. «3» ч. 2 ст. 24 Кодексу України про надра у наступній 

редакції: «при здійсненні певного виду надрокористування, зокрема при 

видобутку нафти й газу, газу (метану) нафтових родовищ, уранових руд, 

дотримуватись визначених законодавством кількісних та якісних показників 

екологічної безпеки, забезпечувати безпеку людей, майна та довкілля».  

Крім того, на підзаконному рівні слід розробити та затвердити відповідні 

кількісно-якісні показники (нормативи) екологічної безпечності щодо 

кожного виду надрокористування. При цьому такі нормативи мають бути 

науково обґрунтованими, враховувати особливості екологічних ризиків 

конкретного виду надрокористування, а також бути реальними для 

застосування з огляду на сучасний стан розвитку технологій 

надрокористування. На нашу думку, відповідні нормативи мають 

розроблятись у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку за участю 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері екологічної безпеки, центрального органу 

виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері геологічного 

вивчення та раціонального використання надр, профільних науково-

дослідних установ та фахівців - представників громадянського суспільства.  
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При цьому процедура розробки зазначених нормативів має передбачати 

широке обговорення їх проектів і проектів змін до них, залучення експертів, 

зокрема від інституцій ЄС, а також окремих країн-членів ЄС, врахування 

прогресивного досвіду останніх. Крім того, має бути забезпечена гласність 

відповідної процедури шляхом своєчасного інформування широкої 

громадськості і створення умов для подання ними своїх пропозицій і 

зауважень. З метою зменшення можливостей для зловживань, зумовлених 

одноосібним затвердженням нормативно-правових актів на рівні окремих 

органів виконавчої влади, приймати, змінювати чи скасовувати нормативи 

пропонуємо уповноважити Кабінет Міністрів України. Наведені пропозиції 

щодо порядку розроблення показників (нормативів) екологічної безпеки 

вважаємо за доцільне поширити на всі види спеціального 

природокористування, які досліджуються в цій роботі.  

Слід зауважити, що, крім обов’язку, закріпленого в п. 3 ч. 2 ст. 24 

Кодексу України про надра, забезпеченню екологічної безпеки може сприяти 

також дотримання деяких інших обов’язків надрокористувачів, визначених 

цією статтею, а саме: а) використання надр відповідно до цілей, для яких їх 

було надано, б) забезпечення повноти геологічного вивчення, раціонального, 

комплексного використання та охорони надр, а також в) виконання інших 

вимог щодо користування надрами, установлених законодавством України та 

угодою про розподіл продукції. 

Р. С. Кірін вказує на значне розширення переліку джерел правового 

інституту охорони надр [306, с. 101-105], норми якого нерідко можуть 

слугувати забезпеченню екологічно безпечного надрокористування за 

рахунок нормативних актів, перелік яких наведено в Покажчику нормативно-

правових актів з питань охорони праці, затвердженому наказом Державної 

служби гірничого нагляду та промислової безпеки України від 12 квітня 

2012 р. № 74 [307] з урахуванням змін, внесених наказом цього органу від 12 
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березня 2014 р. № 37 [308] і від 19 січня 2015 р. № 6 [309]. Зокрема, 

Покажчик має окремий розділ «Охорона надр», який містить перелік 

нормативно-правових актів у сфері охорони надр, найменування яких подані 

шляхом вказівки на позначення нормативного акта літерами та цифрами, 

назву, дату та орган, який його затвердив. Кількість нормативних актів, 

перелічена в аналізованому розділі Покажчика, становить 12 найменувань, 

серед яких Єдині правила охорони надр при розробленні родовищ твердих 

корисних копалин (НПАОН 00.0-1.01-85), Інструкція з безпечного ведення 

робіт біля затоплених виробок (НПАОН 00.0-5.01-84), Вказівка щодо порядку 

і контролю безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах (НПАОН 

00.0-7.01-86).  

Водночас слід звернути увагу на те, що всі без винятку вказані вище 12 

нормативних актів були розроблені та набули чинності в радянські часи, з них 

сім у 70-ті роки минулого століття й лише п’ять у 80-ті (найновіший акт було 

затверджено 16 травня 1986 р., тобто 32 роки тому). Зрозуміло, що більшість 

положень названих актів, з огляду на значний час, що минув з дати їх 

затвердження, містять застарілі та такі, що не відповідають умовам 

сьогодення, насамперед щодо збільшення спектра екологічних ризиків, які 

виникають у сфері спеціального надрокористування, кількісно-якісні 

показники, а тому ефективність їх положень значно зменшилася порівняно з 

тим історичним періодом, коли вони були запроваджені.  

Крім того, застосування охоронних норм відповідних актів значно 

ускладнюється відсутністю загального доступу до їх контрольних (тобто 

чинних на сьогодні та таких, що відповідають оригіналу) текстів, а відтак на 

не можливістю ознайомитись з їх змістом і з’ясувати визначені ними 

обов’язки надрокористувачів з метою їх дотримання. Так, тексти названих 

актів, незважаючи на те, що вони містять загальнообов’язкові правила 

поведінки, тобто є класичними нормативними актами, відсутні в єдиній 
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офіційній загальнодоступній базі законодавства України на сайті Верховної 

Ради України. Вказані тексти не розміщені й серед нормативно-правових 

актів найбільшої платної електронної нормативної бази «Ліга». З огляду на 

це, очевидним є необхідність оновлення змісту та переліку відповідних 

нормативних актів з обов’язковим розміщенням офіційних текстів у 

загальнодоступних джерелах, передусім у мережі Інтернет. 

Важливе значення для забезпечення екологічної безпеки при 

використанні надр на підставі спеціальних дозволів можуть мати окремі 

положення Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами. 

Так, відповідно до п. 10 цього Порядку невід’ємною частиною дозволу є 

угода про умови користування надрами, що укладається між органом з 

питань надання дозволу і надрокористувачем і містить програму робіт, яка 

оформляється як додаток, та особливі умови надрокористування. Такі умови 

повинні передбачати: вимоги до ефективності робіт; сучасні технології 

видобування та переробки корисних копалин; порядок видобування корисних 

копалин, зокрема з метою запобігання негативним екологічним наслідкам і 

забезпечення безпеки забудованих територій; види, обсяги і строки 

виконання робіт на ділянці надр; 

підстави для припинення діяльності, пов’язаної з використанням ділянки 

надр. Очевидно, що серед вказаних умов можуть бути ті, що безпосередньо 

чи опосередковано спрямовані на недопущення негативного впливу 

спеціального надрокористування на здоров’я та життя населення. У разі 

наявності таких вимог їх закріплення для конкретного надрокористувача у 

формі обов’язку сприятиме недопущенню порушення екологічної безпеки під 

час здійснення ним діяльності на підставі спеціального дозволу.  

Водночас аналізовані положення вказаного Порядку потребують 

внесення доповнень саме щодо посилення значення особливих умов 

екологічно безпечного користування надрами. Так, має бути передбачено 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-%D0%BF?find=1&text=%EE%F1%EE%E1%EB%E8%E2#w12
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необхідність зазначення серед таких умов тих, що спрямовані на 

недопущення порушення екологічної безпеки з урахуванням індивідуальних 

особливостей конкретного виду надрокористування, а також вказівки на те, 

що виконання названих умов є обов’язком надрокористувача. Зокрема, в п. 10 

Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами 

пропонуємо: 1) у першому абзаці ч. 1 після слів «особливі умови 

надрокористування» додати словосполучення «на підставі зазначеного 

дозволу» та 2) доповнити ч. 1 сьомим абзацем такого змісту: «здійснення 

безпечного для життя та здоров’я людини використання надр, за якого жодні 

негативні впливи на життя та/або здоров’я не здійснюються». Крім того, до 

затвердженої в додатку 3 цього Порядку форми відповідного дозволу 

пропонується внести окрему графу «вимоги щодо здійснення безпечного для 

життя та здоров’я людини використання надр». 

Крім того, особливі умови, що стосуються забезпечення екологічної 

безпеки, з огляду на їх важливість, треба викладати максимально чітко й 

ретельно. Для цього суто технічно може не вистачити місця, відведеного в 

типовій формі спеціального дозволу, у зв’язку з чим доцільно розглянути 

питання щодо можливості закріплення таких вимог на рівні додатку до 

дозволу [310,  c. 54]. 

Державною службою геології та надр України затверджено, зокрема, такі 

примірні угоди про умови користування надрами: 1) користування надрами з 

метою геологічного вивчення, зокрема дослідно-промислового розроблення 

родовищ корисних копалин, 2) користування надрами з метою геологічного 

вивчення родовищ корисних копалин, 3) користування надрами з метою 

видобування корисних копалин (вуглеводні), 4) користування надрами з 

метою видобування вуглеводнів, 5) користування надрами з метою 

будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням 

корисних копалин, зокрема споруд для підземного зберігання нафти, газу та 



208 

 

інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів 

виробництва, скидання стічних вод тощо [311]. Зазначені угоди мають 

подібні загальні вимоги до надрокористувачів, серед яких термін «екологічна 

безпека» не згадується, а комплексні заходи щодо її забезпечення при 

спеціальному надрокористуванні не визначаються.  

Водночас Державна служба геології та надр України у вказаних вище 

примірних угодах передбачає подібні обов’язки користувача надр 

використовувати переважно українські товари й послуги тією мірою, у якій їх 

ціни та якість, порівняно зі світовими, будуть технічно, технологічно й 

економічно доцільними та не призводитимуть до зниження рівня 

виробництва й екологічної безпеки, а також при виконанні робіт відповідно 

до умов угоди забезпечувати безпеку людей, майна та навколишнього 

природного середовища, а в разі повної або часткової ліквідації чи 

консервації гірничодобувного об’єкта - привести гірничі виробки у стан, який 

гарантує безпеку людей, майна й навколишнього природного середовища. 

Вважаємо, що вимога щодо забезпечення екологічної безпеки, зазначена в 

типових угодах лише в зв’язку із застосуванням товарів вітчизняного 

походження, підлягає поширенню на всі види діяльності щодо використання 

надр на підставі відповідного дозволу та угоди.  

Крім того, невиконання умов відповідних дозволу та/або угоди має бути 

підставою для дострокового припинення дії такого дозволу, а не тільки 

підставою для його зупинення, як це передбачено відповідно п. 22 Порядку 

надання спеціальних дозволів на користування надрами. Назване зупинення 

має бути обов’язком, а не правом Державної служби геології та надр України, 

що має бути чітко зазначено. Крім того, тексти всіх зазначених примірних 

угод мають бути доповнені окремим розділом «вимоги щодо здійснення 

безпечного для життя та здоров’я людини використання надр», у якому мають 

бути зазначені як загальні для всіх випадків застосування таких угод 
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обов’язки надрокористувача щодо дотримання нормативів екологічної 

безпеки відповідного виду надрокористування, так і уточнені індивідуальні 

обов’язки конкретного надрокористувача.  

Додатковою гарантією забезпечення екологічної безпеки під час 

здійснення певного виду спеціального надрокористування можуть бути 

приписи п. 28 Положення про порядок надання гірничих відводів, які містить 

обов’язки надрокористувачів, що отримали гірничий відвід. До таких 

обов’язків, які можуть сприяти екологічно безпечному використанню надр на 

засадах сталого розвитку, належать: а) обов’язок забезпечувати безпеку 

людей, майна, будівель, споруд і навколишнього природного середовища; б) 

обов’язок використовувати надра відповідно до цілей, для яких надано 

гірничий відвід; в) обов’язок забезпечувати повноту геологічного вивчення 

гірничотехнічних, гідрогеологічних та інших умов використання надр у 

межах гірничого відводу, раціональне й комплексне використання надр, їх 

охорону. Меті забезпечення екологічної безпеки можуть сприяти й 

передбачені для осіб, яким надано гірничий відвід, обов’язки усувати 

шкідливий вплив гірничих робіт на об’єкти природно-заповідного фонду, 

пам’ятки історії, культури та мистецтва й забезпечувати рекультивацію 

земельних ділянок, порушених під час користування надрами, для 

подальшого їх використання в суспільному виробництві, а також здійснювати 

постійні спостереження за зсувами гірських порід, деформацією наявних 

надземних споруд та об’єктів, станом гірничих виробок, збереженням 

установлених гірничим відводом меж локалізації похованих шкідливих 

речовин, відходів виробництва та стічних вод (що повинно забезпечувати 

недопущення аварійних ситуацій зі шкідливими для довкілля та населення 

наслідками). 

Проте ці обов’язки ефективно «запрацюють» тоді, коли законодавством 

передбачатимуться сучасні кількісно-якісні вимоги щодо безпеки населення 
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при використанні надр, порядок розроблення та затвердження яких 

запропоновано вище, а також ефективні засоби перевірки дотримання 

зазначених обов’язків шляхом проведення моніторингу та контролю, зокрема 

громадського. 

В контексті досліджуваних питань викликає інтерес висловлена в 

юридичній науці пропозиція визначити в якості обов’язку для всіх 

користувачів надр, незалежно від виду користування надрами, приведення у 

безпечний стан надр та об’єктів, які експлуатувалися під час користування 

надрами і не можуть бути відділені від надр без спричинення шкоди життю, 

здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу, суміжним 

гірничим об’єктам чи іншим підземним спорудам, не пов’язаним з 

використанням надр, геологічним територіям та об’єктам, що мають важливе 

наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення [312, c. 6-7]. За умови 

реалізації зазначеної пропозиції забезпечення екологічної безпеки 

надрокористування може бути посилено. 

Серед переліку істотних умов угоди про розподіл продукції, визначених 

ст. ст. 8 та 9 Закону України «Про угоди про розподіл продукції» [313], є 

положення щодо порядку й строків оцінювання рівня забруднення довкілля в 

районі експлуатації ділянки надр (земельної ділянки, наданої для потреб, 

пов’язаних з користуванням надрами) на момент укладання угоди, а також 

умов щодо раціонального й комплексного використання та охорони надр і 

довкілля, безпеки та охорони праці персоналу, залученого до передбачених 

угодою робіт. За умови деталізації змісту цих умов, вказані положення 

можуть сприяти забезпеченню екологічної безпеки надрокористувачем - 

стороною такої угоди. Крім того, додатковою гарантією належного виконання 

таких уточнених умов може бути положення, відповідно до якого конкретна 

угода про розподіл продукції припиняє свою дію автоматично в разі 
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невиконання користувачем його обов’язків, спрямованих на дотримання 

екологічної безпеки. 

Крім вказаного, серед додатків до угоди про розподіл продукції ч. 4 ст. 8 

Закону України «Про угоди про розподіл продукції» визначає вичерпний 

перелік встановлених правил, норм, стандартів ведення робіт, пов’язаних з 

користуванням надрами, охороною довкілля, використанням і переробкою 

мінеральної сировини, розрахунки, плани, переліки, програми, таблиці тощо, 

а в разі потреби - висновки експертів (акти експертиз), науковців і фахівців, 

залучених до розроблення проекту угоди. З огляду на вживання терміну 

«встановлені», у процитованому положенні йдеться про визначені на рівні 

законодавства (насамперед у так званих нормативно-технічних документах, 

тобто стандартах, ДБН і СНіП) кількісно-якісні вимоги щодо 

надрокористування, які часто є застарілими й не враховують значної кількості 

сучасних ризиків, наявних при здійсненні відповідної діяльності. Тому 

важливо не тільки переглянути чинні нормативно-технічні документи у сфері 

надрокористування, а й розглянути можливість розроблення обов’язкових 

кількісно-якісних показників діяльності, які враховуватимуть індивідуальні 

особливості виконання кожної угоди про розподіл продукції.  

Будь-які інші положення, які хоча б опосередковано слугували меті 

забезпечення екологічної безпеки, Закон України «Про угоди про розподіл 

продукції» не містить. З огляду на це вважаємо за доцільне доповнити 

визначений в абз. 2 ч. 2 ст. 8 цього Закону перелік істотних умов відповідних 

угод такою: «вимоги щодо здійснення безпечного для життя та здоров’я 

людини використання надр». 

Враховуючи природні властивості та особливості технології розвідки й 

видобутку окремих корисних копалин, їх спеціальне використання може 

зумовлювати менший або більший ступінь екологічного ризику, тобто 
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ймовірності настання негативних наслідків у формі порушення екологічної 

безпеки.  

До найбільш небезпечних корисних копалин об’єктивно треба віднести 

нафту і газ - вибухо- та пожежонебезпечні енергоносії. Незважаючи на те, що 

Україна не належить до країн із значними природними запасами цих 

корисних копалин, їх видобуток доволі активно здійснюється на території 

Полтавської та Сумської областей, а тому питання забезпечення права 

людини на безпечне для життя й здоров’я довкілля під час такого видобутку є 

актуальним [314, с. 275].  

Основні правові, економічні та організаційні засади діяльності 

нафтогазової галузі України визначені вже згадуваним вище спеціальним 

Законом України «Про нафту і газ» [315; 316, с. 135-136]. Слід зазначити що 

чинна редакція цього Закону не забезпечує економічно-екологічного балансу, 

а тим більше - пріоритетності екологічної безпеки, що випливає з 

комплексного аналізу його положень. Відповідно до приписів ст. 13 Закону 

України «Про нафту і газ», видами спеціального використання 

нафтогазоносних надр, на які видається спеціальний дозвіл, є: геологічне 

вивчення нафтогазоносних надр, зокрема дослідно-промислове розроблення 

родовищ; геологічне вивчення нафтогазоносних надр, зокрема дослідно-

промислове розроблення родовищ з подальшим видобуванням нафти й газу 

(промисловим розробленням родовищ); видобування нафти та газу 

(промислове розроблення родовищ); будівництво та експлуатація підземних 

споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, зокрема підземних 

сховищ нафти чи газу та споруд для захоронення відходів виробництва 

нафтогазової галузі й супутніх вод. Очевидно, що здійснення всіх 

перелічених видів діяльності з більшим чи меншим ступенем вірогідності 

може спричиняти негативний вплив на навколишнє середовище та на життя й 

здоров’я людини. Найбільш екологічно ризикованими видами діяльності є 
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видобування нафти й газу та будівництво й експлуатація підземних сховищ і 

споруд, під час чого можливі як забруднення довкілля, насамперед земель і 

вод, видобутими корисними копалинами або відходами виробництва, так і 

виникнення аварій, зумовлених вибухонебезпечністю відповідних видів 

діяльності [60, c. 173-174]. 

Вважаємо, що чинна редакція Закону України «Про нафту і газ» не 

забезпечує економічно-екологічного балансу, а тим паче — пріоритетності 

екологічної безпеки, що випливає з комплексного аналізу його положень. 

Враховуючи те, що відповідно до ст. 16 Конституції України забезпечення 

екологічної безпеки є обов’язком держави, саме через визначення 

повноважень органів державної влади повинні бути закладені основні 

механізми названого забезпечення в досліджуваній сфері. Натомість у розділі 

ІІ «Державне управління та регулювання нафтогазової галузі» Закону України 

«Про нафту і газ» серед основних завдань вказаного регулювання спеціально 

не передбачено забезпечення недопущення порушення екологічної безпеки 

при використанні нафтогазоносних надр, а подано лише загальну вказівку на 

«захист прав усіх суб’єктів відносин, що виникають у зв’язку з геологічним 

вивченням нафтогазоносності надр, розробленням родовищ нафти і газу, 

переробкою нафти і газу, зберіганням, транспортуванням та реалізацією 

нафти, газу та продуктів їх переробки, споживачів нафти і газу та працівників 

галузі». З огляду на важливість забезпечення права людини на безпечне для 

життя і здоров’я довкілля, завдання щодо такого забезпечення повинні бути 

чітко визначені в профільному Законі, а також отримати належний розвиток 

на рівні норм, якими врегульовуються окремі різновиди відносин у сфері 

поводження з надрами, що містять поклади нафти й газу. Враховуючи це, 

пропонуємо ч. 2 ст. 7 Закону України «Про нафту і газ» доповнити п’ятим 

абзацем такого змісту: «забезпечення безпечного для життя та здоров’я 

людини використання надр і недопущення порушення екологічної безпеки 



214 

 

при здійсненні видобутку нафти й газу». Положення Закону України «Про 

нафту і газ» щодо повноважень органів місцевого самоврядування не тільки 

передбачають лише незначні, формальні можливості впливу територіальних 

громад через обрані ними органи на забезпечення екологічної безпеки під час 

здійснення екологічно небезпечної діяльності (шляхом надання згоди на 

розміщення на відповідній підпорядкованій їм території об’єктів 

нафтогазового комплексу, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з 

чинними нормативами включає відповідну територію без передбачення 

підстав для відмови в наданні такої згоди - абз. 2 ч. 1 ст. 9), але й прямо 

забороняє вказаним органам втручатися в господарську діяльність суб’єктів, 

які здійснюють спеціальне використання нафтогазоносних надр, що 

негативно впливає на вказане забезпечення. З огляду на вказане, вважаємо 

місцеві ради та їх виконавчі органи слід наділити можливістю впливу на 

зазначену господарську діяльність з метою недопущення завдання внаслідок 

її здійснення шкоди життю та здоров’ю людей на засадах, викладених нижче. 

Для цього пропонується викласти абз. 2 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про нафту 

і газ» у такій редакції: «надання згоди на розміщення на відповідній 

підпорядкованій їм території об’єктів нафтогазового комплексу, сфера 

екологічного впливу діяльності яких включає таку територію, без отримання 

якої використання вказаного об’єкта не може здійснюватись. У наданні 

зазначеної згоди може бути відмовлено в разі встановлення неможливості 

здійснення безпечного для життя та здоров’я використання об’єктів 

нафтогазового комплексу» [60, c. 175-176]. 

Важливо, що у сфері видобування найти і газу пропонується розглядати 

наступні спеціальні зобов’язання суб’єктів, що здійснюють такі види 

діяльності, реалізація яких може сприяти забезпеченню екологічної безпеки, 

серед яких: а) визначена законодавством система спеціальних зобов’язань 

щодо дотримання вимог охорони природних ресурсів та природних об’єктів і 
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протипожежної безпеки, б) залучати до проведення відповідно діяльності 

лише кадри відповідної кваліфікації, в) застосувати лише сучасні прогресивні 

технології тощо [57, c. 4]. 

Формулювання науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення 

чинного вітчизняного законодавства про надра в частині запровадження 

ефективного механізму забезпечення екологічно безпечного 

надрокористування неможливе без урахування досвіду зарубіжних країн з 

відповідних питань. 

Серед принципів використання надр, виокремлених у ст. 7 Кодексу 

Республіки Білорусь про надра від 14 липня 2008 р. [317], такими, що можуть 

сприяти забезпеченню балансу екологічної та економічної складових сталого 

розвитку та екологічної безпеки, слід визнати насамперед забезпечення 

безпечності надрокористування для життя та здоров’я громадян. Водночас 

обов’язками користувача надр ст. 11 цього Кодексу визначено дотримання 

законодавства про охорону навколишнього середовища, законодавства у 

сфері промислової безпеки, зокрема вимоги технічних нормативних правових 

актів, забезпечення безпечного ведення робіт, пов’язаних з користуванням 

надрами. Зазначені положення є бланкетними, адже посилаються на 

положення інших актів законодавства. Тому в разі деталізації на рівні таких 

актів обов’язків, за умови дотримання яких екологічна безпека не 

порушуватиметься, аналізовані приписи кодифікованого акта білоруського 

законодавства можна буде визнати положеннями, що створюють законодавчі 

умови для попередження можливих порушень екологічної безпеки з боку 

надрокористувачів. 

Закон Республіки Казахстан «Про надра і надрокористування» від 24 

червня 2010 р. містить низку положень, які є доволі прогресивними та 

заслуговують на увагу в контексті створення умов екологічно безпечного 

використання надр. Так, цей нормативний акт оперує кількома поняттями, 
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важливими для забезпечення балансу екологічної та економічної складових 

сталого розвитку та екологічної безпеки у використанні надр на підставі 

спеціальних дозволів: «раціональне та комплексне використання надр» (під 

яким розуміють економічно ефективне освоєння всіх видів ресурсів надр на 

основі використання передових технологій і позитивної практики 

розроблення покладів корисних копалин), «безпечне надрокористування» 

(забезпечення екологічної, санітарно-епідеміологічної та промислової 

безпеки при здійсненні операцій з надрокористування) і власне «високі 

технології» (нові загальновизнані досягнення в техніці та технічних 

процесах, які отримали реалізацію у вигляді нової та вдосконаленої продукції 

й максимально екологічно чистої технології) [318]. Зазначені категорії 

створюють передумови для запровадження дійсно екологічно безпечного 

надрокористування із застосуванням високих технологій, яке водночас є 

комплексним і раціональним. 

За таких умов очевидно, що процитовані як приклади нормативні 

приписи можуть слугувати меті забезпечення екологічної безпеки тільки в 

разі, якщо іншими нормами, на які вони посилаються (наприклад, 

російського та білоруського законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища, казахського законодавства про екологічну 

експертизу), передбачено конкретні обов’язки користувача надр, за умови 

дотримання яких забезпечуватиметься екологічна безпека. 

Вважаємо, що самої тільки наявності в чинному гірничому законодавстві 

ефективних норм, які передбачали б обов’язки користувачів надр, за умови 

виконання яких забезпечувалась екологічна безпека, недостатньо, адже будь-

які, навіть юридично грамотно й чітко сформульовані обов’язки можуть не 

виконуватися належним чином зобов’язаними особами. Тому необхідним є 

застосування інших засобів правового забезпечення екологічної безпеки у 

відповідній сфері. Серед таких засобів важливе значення слід надати  
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державному контролю стану зазначеного у попередньому реченні 

забезпечення, пропозиції щодо мети і завдань якого наводяться у юридичній 

літературі [319, c. 555-556]. 

Указом Президента України «Про оптимізацію системи центральних 

органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 [320] шляхом 

реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища 

України було створено Міністерство екології та природних ресурсів України, 

Державну екологічну інспекцію України, Державну службу геології та надр 

України. 

З 2010 р. правовий статус Державної служби геології та надр України 

визначався двома положеннями, перше з яких було затверджене главою 

держави, а друге Кабінетом Міністрів України. Основними завданнями 

Державної служби геології та надр України, відповідно до п. 3 Положення 

про цей орган, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. 

№ 391/2011 [321], було визначено внесення пропозицій щодо формування 

державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального 

використання надр і реалізація державної політики у цій сфері. Крім того, цей 

орган наділявся окремими повноваженнями щодо здійснення контролю у 

відповідній сфері на етапі використання надр. Так, згідно з п. п. 18, 21 та 22 

п. 4 зазначеного положення, цей орган здійснював державний контроль за 

геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) і 

раціональним й ефективним використанням надр України. 

Відповідно до змісту п. 12 Положення, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. і застосовуваного на 

сьогодні, Державна служба геології та надр України здійснює 

державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний 

контроль) та раціональним й ефективним їх використанням. Водночас, 

здійснення контролю за екологічною безпечністю використання надр як 
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повноваження цього органу у вказаному в попередньому реченні положенні 

прямо не передбачається. 

Порядок здійснення державного геологічного контролю Державною 

службою геології та надр України та її територіальними органами, які 

визначено органами державного геологічного контролю, було деталізовано на 

рівні положення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

14 грудня 2011 р. № 1294 [322], яке на даний час втратило чинність [323].  

Відсутні конкретні приписи щодо здійснення контрольних заходів, 

спрямованих на забезпечення екологічної безпеки, в положенні про Державну 

службу України з питань праці, затвердженим Постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 [324], якій відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи 

центральних органів виконавчої влади» від 10 вересня 2014 р. № 442 [325] 

передано повноваження Державної служби гірничого нагляду та промислової 

безпеки України щодо здійснення державного гірничого нагляду. 

До повноважень Державної служби України з питань праці, які 

спрямовані на надрокористувачів, відповідно до п. 4 положення про цей 

орган, зокрема, віднесено проведення заходів державного гірничого нагляду з 

питань правильності та своєчасності проведення заходів, що гарантують 

безпеку людей, майна й навколишнього природного середовища, яке, на нашу 

думку, є найбільш наближеним до сфери забезпечення екологічної безпеки. У 

разі деталізації на рівні «вимог, що гарантують безпеку людей та 

навколишнього природного середовища» приписів, виконання яких не 

допускатиме порушення екологічної безпеки, аналізоване повноваження 

цього органу зможе вважатися гарантією дотримання екологічної безпеки у 

відповідній сфері. Вважаємо також за доцільне редакційно уточнити вказане 

положення, виклавши п’ятий абзац п.п. 17 п. 4 положення про Державну 

службу України з питань праці у такій редакції: «правильності та 
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своєчасності проведення заходів, що гарантують: безпеку людей, майна й 

навколишнього природного середовища, гірничих виробок і свердловин від 

шкідливого впливу робіт, пов’язаних з користуванням надрами, а також 

забезпечення безпечного для життя та здоров’я людини використання надр і 

недопущення порушення екологічної безпеки в процесі такого 

використання». Водночас будь-яких процедурних положень щодо порядку 

здійснення державного гірничого нагляду вказане в попередньому реченні 

положення не містить. 

Визначення терміну «гірничий нагляд» наведене в положенні, 

затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1995 р. 

№ 134 [326], відповідно до п. 1 якого це нагляд за дотриманням 

надрокористувачами актів законодавства, правил і норм щодо ведення робіт, 

пов’язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, а 

також використанням і переробкою мінеральної сировини. Враховуючи таке 

доволі широке визначення, вважаємо, що в межах здійснення державного 

гірничого нагляду є можливим перевіряти дотримання екологічної безпеки 

надрокористувачами за умови, якщо чіткі вимоги щодо такого дотримання, на 

відповідність яким перевірятиметься діяльність зазначених користувачів, 

передбачатимуться законодавством. Зазначене підтверджено також п. 4 

Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду, 

відповідно до якого під час проведення комплексного обстеження як форми 

державного гірничого нагляду перевіряється правильність і своєчасність 

проведення заходів, що гарантують безпеку людей, майна й навколишнього 

природного середовища, гірничих виробок і свердловин від шкідливого 

впливу робіт, пов’язаних з користуванням надрами. 

На відміну від Положення про порядок здійснення державного гірничого 

нагляду, жодних спеціальних положень щодо порядку забезпечення 

екологічної безпеки під час здійснення контрольних заходів у сфері 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/96-2015-п?nreg=96-2015-%EF&find=1&text=%ED%E0%E2%EA%EE%EB%E8%F8&x=0&y=0#w12
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надрокористування не передбачає основний законодавчий акт з питань 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, 

яким є однойменний Закон України від 05 квітня 2007 р. [327]. При цьому 

першим серед основних принципів державного нагляду (контролю) зазначена 

пріоритетність безпеки в питаннях життя та здоров’я людини, 

функціонування й розвитку суспільства, середовища проживання й 

життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами й цілями у сфері 

господарської діяльності, який жодним чином не уточнений і не реалізований 

в тексті цього нормативного акта. 

Аналіз вказаного Закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» дає підстави для 

висновку про його спрямованість передусім на обмеження державного 

втручання в приватну господарську діяльність, адже він містить конкретні 

обмеження щодо здійснення відповідних контрольних заходів, чітко 

визначаючи їх види, порядок й умови проведення. На перший погляд, норми 

екологічного спрямування (тобто спрямовані на недопущення порушення 

екологічного законодавства підконтрольними суб’єктами) насправді не мають 

такого призначення, а навпаки обмежують можливості державного 

втручання. Наприклад, ст. 5 Закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначено, що з 

урахуванням значення прийнятного ризику всі суб’єкти господарювання, що 

підлягають нагляду (контролю), належать до одного з трьох ступенів ризику: 

з високим, середнім і незначним, при цьому, залежно від ступеня ризику, 

органом державного нагляду (контролю) визначається періодичність 

проведення планових заходів державного нагляду (контролю). 

На виконання зазначених приписів зазначеного Закону Постановою 

Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. № 212 [328] визначено 

критерії розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх 
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господарської діяльності для навколишнього природного середовища та 

періодичність заходів державного нагляду (контролю). 

У п. 5 вказаної Постанови передбачається проводити планові заходи 

державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання: з 

високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік, із середнім - не 

частіше одного разу на два роки, з незначним ступенем ризику - не частіше 

одного разу на три роки. 

За п. 2 зазначеної Постанови, критеріями належності суб’єктів 

господарювання до групи суб’єктів з високим ступенем ризику є наявність у 

них об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, або потенційно 

небезпечних об’єктів, в обігу яких перебувають небезпечні речовини I і II 

класу небезпеки, або таких, що забезпечують перевезення небезпечних 

вантажів, а також життєдіяльність населених пунктів, зокрема водопровідно-

каналізаційні господарства та підприємства, що здійснюють діяльність у 

сфері поводження з відходами.  

Очевидно, усі перелічені об’єкти та види діяльності є надзвичайно 

небезпечними для навколишнього природного середовища і, незважаючи на 

це, планові заходи державного нагляду (контролю) можуть здійснюватися 

щодо них щонайбільше один раз на рік (вжите в аналізованому нормативному 

акті словосполучення «не частіше» створює правові підстави для здійснення 

таких заходів рідше, ніж один раз на 12 місяців), тоді як можливість прояву 

екологічного ризику, пов’язаного з такими об’єктами та їх діяльністю, існує 

щоденно. За таких умов навряд чи є можливість для ефективного 

попередження ймовірного порушення екологічної безпеки через реалізацію 

заходів державного нагляду (контролю), регулярність яких обмежена 

законодавчо. З огляду на це, вважаємо за доцільне визначити особливості 

проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері спеціального 

природокористування як у Законі України «Про основні засади державного 
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нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», так і в 

запропонованому в цій роботі розділі XI-1 «Забезпечення екологічної безпеки 

в процесі здійснення спеціального природокористування» Закону України 

«Про охоронну навколишнього природного середовища». Відповідні 

положення мають визначати права контролюючих органів проводити 

позапланові заходи державного нагляду (контролю) з питань забезпечення 

екологічної безпеки в зазначеній сфері за наявності обґрунтованих підстав 

вважати порушення екологічної безпеки такими, що відбулись або 

невідворотно відбудуться, негайно після виявлення таких підстав. 

Крім того, запропоновані в постанові Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем 

ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного 

середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду 

(контролю)» кількісні характеристики високого ступеня ризику певного 

об’єктів або діяльності також не є досконалими та такими, що можуть 

ефективно слугувати меті забезпечення екологічної безпеки. Наприклад, 

формально-юридично за умови здійснення особою викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря в обсязі 5 тисяч тонн на рік така діяльність не 

належатиме до високого ступеня ризику, а за умови збільшення викидів хоча 

б на один грам — так. Зрозуміло, що з позицій реальних негативних впливів 

на навколишнє природне середовище та екологічну безпеку різниця в один 

грам чи навіть кілограм суттєвого значення не має. Недобросовісні суб’єкти 

господарювання за таких умов, ураховуючи недосконалість порядку обліку 

викидів, матимуть можливість штучно зменшувати (шляхом незначного 

приховування) свої показники викидів, внаслідок чого потраплятимуть до 

переліку осіб, щодо яких планові перевірки дозволені ще рідше. 

Така ситуація може бути виправлена, зокрема, шляхом напрацювання 

більш об’єктивних критеріїв (ознак) конкретного ступеня ризику, а також 
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запровадження запропонованої в цій роботі спрощеної процедури проведення 

позапланових контрольних заходів (щодо яких відсутні обмеження за 

кількістю за певний період часу) за наявності обґрунтованих підстав вважати, 

що діяльність певного суб’єкта створює загрозу заподіяння шкоди 

навколишньому природному середовищу чи порушення екологічної безпеки 

[329, c. 255-256]. 

Враховуючи вказане, видається доцільним докладно розглянути 

можливість застосування «якісного» критерія (зазначення лише виду 

діяльності без вказівки на його кількісні параметри) до діяльності щодо 

спеціального надрокористування в Постанові Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження критерії критерії розподілу суб’єктів господарювання за 

ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного 

середовища та періодичність заходів державного нагляду (контролю)». 

Визначившись з особливостями правового регулювання здійснення 

державного контролю та нагляду у сфері надрокористування, перейдемо до 

аналізу заходів окремих видів юридичної відповідальності, які 

передбачаються для надрокористувачів за порушення їх обов’язків, з метою 

з’ясування можливості виконання такими заходами функції попередження 

порушення екологічної безпеки. Основними нормативними актами, що 

передбачають кримінальну та адміністративну відповідальність у 

досліджуваній сфері, є відповідно Кримінальний кодекс України [330] та 

Кодекс України про адміністративні правопорушення [331]. 

Серед передбачених розділом VII «Злочини проти довкілля» 

Кримінального кодексу України складів злочинів найбільш наближеними до 

відносин забезпечення екологічної безпеки при використанні надр є 

положення ст. 236 (нею передбачається відповідальність за порушення 

правил екологічної безпеки) і ст. 240 (якою встановлено покарання за 

порушення правил використання або охорони надр). 
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Об’єктивна сторона передбаченого ст. 236 Кримінального кодексу 

України складу злочину визначає кримінально караними порушення порядку 

проведення екологічної експертизи, правил екологічної безпеки під час 

проектування, розміщення, будівництва, реконструкції, введення в 

експлуатацію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних 

засобів та інших об’єктів, якщо це спричинило загибель людей, екологічне 

забруднення значних територій або інші тяжкі наслідки. За ст. 240 

Кримінального кодексу України можуть бути покараними особи, винні в 

порушенні встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку 

для життя, здоров’я людей чи довкілля. Отже, обидва названі склади злочинів 

є бланкетними, тобто такими, які для встановлення наявності або відсутності 

в діях певної особи складу злочину посилаються на положення інших актів 

чинного законодавства (наприклад, на норми, які визначають названі в ст. 236 

Кримінального кодексу України так звані правила екологічної безпеки). 

Наявність визначеного ст. 236 Кримінального кодексу України складу 

злочину може стати гарантією від порушень екологічної безпеки під час 

спеціального надрокористування в разі визначення в чинному законодавстві 

правил екологічної безпеки, які стосуються такого виду діяльності, як 

використання надр на підставі спеціального дозволу. 

Аналіз положень Кодексу України про адміністративні правопорушення 

свідчить про те, що ним не передбачено відповідальність безпосередньо за 

недотримання обов’язків щодо забезпечення екологічної безпеки під час 

використання надр на підставі спеціального дозволу. Так, у ч.ч. 1 та 2 ст. 57 

цього нормативного акта передбачається відповідальність за порушення 

вимог щодо охорони надр, тобто за порушення природоохоронних норм, 

серед яких такі: 1) самовільна забудова площ залягання корисних копалин, 2) 

невиконання правил охорони надр і вимог щодо охорони довкілля, будівель і 

споруд від шкідливого впливу робіт, пов’язаних з користуванням надрами, 3) 
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знищення або пошкодження спостережних режимних свердловин на підземні 

води, а також маркшейдерських і геодезичних знаків, 4) вибіркова відробка 

багатих ділянок родовищ, яка призводить до необґрунтованих втрат 

балансових запасів корисних копалин, 5) наднормативні втрати та 

наднормативне розубожування корисних копалин при видобуванні, 6) 

псування родовищ корисних копалин та інші порушення вимог раціонального 

використання їх запасів. Очевидно, що жодне з передбачених порушень не є 

порушенням екологічної безпеки. Лише в разі наявності серед так званих 

«вимог щодо раціонального використання запасів надр» (останнє з 

визначених у цій статті можливих порушень) положень щодо необхідності 

забезпечення екологічної безпеки під час використання надр, ця норма може 

бути використана як гарантія реалізації названого обов’язку. Те саме доцільно 

зазначити й щодо ч. 4 ст. 57 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, якою встановлено адміністративну відповідальність за 

порушення особливих умов спеціального дозволу на користування надрами, 

адже серед останніх можуть бути передбачені вимоги для забезпечення 

екологічної безпеки. 

Зауважимо, що на сьогодні конкретні підстави дострокового тимчасового 

зупинення або припинення права спеціального надрокористування не 

зазначаються передусім на рівні приписів ст. 57 Кодексу України про надра, 

якими визначено, що в разі порушення вимог ст. 56 цього ж кодексу (в якій 

визначено основні вимоги в галузі охорони надр) та інших його статей 

користування надрами може бути обмежено, тимчасово заборонено 

(зупинено) або припинено Державною службою геології та надр України, 

Державною службою України з питань праці або іншим державним органом, 

уповноваженим на застосування таких заходів реагування, у порядку, 

встановленому законодавством.  
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Крім того, у затверджених Державною службою геології та надр України 

примірних угодах про умови користування надрами з певною метою 

(видобування корисних копалин, вуглеводнів, геологічного вирішення 

родовищ корисних копалин тощо) містяться однакові для всіх таких угод 

положення в розділах «Набуття чинності, зміни, розірвання та припинення 

Угоди», відповідно до яких строк дії цієї Угоди автоматично зупиняється або 

поновлюється в разі зупинення або поновлення строку дії спеціального 

дозволу на користування надрами, невід’ємною частиною якого є відповідна 

угода.  

Важливо зазначити, що відповідно до приписів ч. 2 ст. 26 Кодексу 

України про надра припинення права користування надрами з такої підстави, 

як його здійснення із застосуванням методів і способів, що негативно 

впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього 

природного середовища або шкідливих наслідків для здоров’я населення в 

разі незгоди користувача можливе виключно в судовому порядку. Вказане 

положення кореспондується з приписами ч. 5 ст. 4 Закону України «Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності», якою встановлено, що виробництво (виготовлення) або 

реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами 

господарювання можуть бути призупинені виключно за рішенням суду, що 

апріорі передбачає проходження тривалих процесуальних процедур. Отже, 

вважаємо, що де-факто та де-юре оперативно припинити екологічно 

небезпечну діяльність щодо використання надр неможливо. Зауважимо, що 

вказане положення щодо імперативності припинення дозволу в судовому 

порядку активно застосовувалось в судовій практиці щодо відносин 

спеціального надрокористування.  

Зокрема, в ухвалі Вищого адміністративного суду України від 

11.02.2016 р. у справі № К/800/35622/15 за позовом ТОВ «Екологія-Дніпро 
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2000» до Державної служби геології та надр України про визнання 

протиправним і скасування наказу в частині анулювання спеціального 

дозволу на користування надрами, підтверджено, що за відсутності доказів у 

вказаного органу на підтвердження отримання згоди надрокористувача на 

припинення права користування надрами таке припинення можливе лише в 

судовому порядку (при цьому з дати прийняття оскаржуваного рішення до 

дати завершення розгляду справи в суді минуло майже п’ять років) [332]. У 

вказаній ухвалі суд касаційної інстанції посилався на аналогічну практику 

Верхового Суду України, викладену у його постановах від 25 червня 2011 р. у 

справі №36а11, від 19 вересня 2011 р. у справі №164а11, від 10 грудня 2013 р. 

у справі №21-450а13, від 11 листопада 2014 р. у справі №21-482а14, від 27 

жовтня 2015 р. №826/8596/14. 

В ухвалі Вищого адміністративного суду України від 13.02.2014 р. у 

справі № К/800/53168/13 за позовом відкритого акціонерного товариства 

«Кіровоградський кар’єр» до Державної служби геології та надр України про 

визнання протиправними та скасування рішення про скасування наказу про 

анулювання спеціального дозволу на користування надрами суд дійшов 

висновку, що, оскільки позивачем не була надана згода на припинення його 

права на користування надрами, припинення такого права має вирішуватись у 

судовому порядку [333]. 

Більш того, до внесення змін до п. 23 Порядку надання спеціальних 

дозволів на користування надрами Постановою Кабінету Міністрів України 

від 16 грудня 2015 р. № 1173 [334] Вищий адміністративний суд України 

займав позицію, відповідно до якої прийняттю рішення про анулювання дії 

спеціального дозволу з підстав, установлених п.п. 9 п.23 вказаного Порядку 

(якого немає в чинній редакції зазначеного п. 23), має передувати факт 

видання наказу про зупинення дії такого дозволу, а надрокористувачу 

повинен був бути встановлений строк для усунення причин зупинення 
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дозволу, з яких виданий наказ про зупинення [335], тобто реальний строк 

припинення діяльності з надрокористування істотно збільшувався на 

додатково встановлюваний строк.  

Крім наведеного вище, слід також звернути увагу на те, що для 

негайного припинення дії дозволу до завершення строку, на який його 

видано, як здійснення діяльності на його підставі з порушенням екологічної 

безпеки, законодавством взагалі не передбачається. Водночас судові справи за 

позовами Державної служби геології та надр України щодо припинення права 

користування надрами на підставі п. 4 ч. 1 ст. 26 Кодексу України про надра з 

найбільш прийнятної для цілей забезпечення екологічної безпеки підстави - 

через користування надрами із застосуванням методів і способів, що 

призводять до шкідливих наслідків для здоров’я населення, за даними 

Єдиного державного реєстру судових рішень, відсутні. Єдиним наявним 

рішенням суду щодо застосування вказаної вище норми як підстави для 

задоволення позовних вимог щодо визнання недійсним спеціального дозволу 

на користування надрами є постанова Окружного адміністративного суду м. 

Києва від 22.12.2013 р. у справі № 826/14948/13-а, однак у цій справі 

підставою для задоволення вимог стало встановлення судом факту 

надрокористування, що негативно впливає на стан надр, а також призводять 

до забруднення навколишнього природного середовища [336]. 

Така ситуація підлягає виправленню шляхом визначення на найвищому 

юридичному рівні - на рівні положень Кодексу України про надра, з 

подальшою деталізацією в Порядку надання спеціальних дозволів на 

користування надрами і на рівні положення про Державну службу геології та 

надр обов’язку останнього припиняти дію спеціальних дозволів у разі, якщо 

буде виявлено, що діяльність надрокористувача є екологічно небезпечною. 

Необхідність позасудової можливості припиняти дію вказаних дозволів 

пояснюється тим, що найчастіше порушення надрокористувачем екологічної 
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безпеки потребує негайного припинення, яке є неможливим у разі 

застосування будь-яких з передбачених чинним процесуальним 

законодавством України судових процедур, адже останні є тривалими в часі 

та ускладненими щодо виконання можливих судових рішень для обмеження 

права надрокористування. 

Враховуючи наведене вище, пропонуємо: 1) п. 4 ч. 1 ст. 26 Кодексу 

України про надра викласти у такій редакції: «користування надрами із 

застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, 

призводять до забруднення навколишнього природного середовища або 

шкідливих наслідків для життя чи здоров’я населення і порушення 

екологічної безпеки, порушення умов угоди про умови користування 

надрами, а видані спеціальні дозволи на користування надрами мають бути 

анульовані»; 2) у ч. 2 ст. 26 Кодексу України про надра з переліку пунктів 

виключити пункт «4», а після цифри «5» додати текст у дужках такого змісту: 

«(крім випадків порушення вимог щодо забезпечення безпеки використання 

надр для життя або здоров’я людини, визначених законодавством та/або 

спеціальним дозволом на користування надрами та/або угодою про умови 

користування надрами)»; 3) перенести конкретні положення щодо 

тимчасового зупинення права користування надрами з Порядку надання 

спеціальних дозволів на надрокористування до Кодексу України про надра, 

узгодивши відповідні положення з вимогами Закону України «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»., 

при цьому визначивши: а) чіткі підстави такого тимчасового зупинення у 

випадках порушення екологічної безпеки, якими має бути можливість 

оперативного усунення надрокористувачем причин, що призвели до такого 

порушення, і припинення порушення з моменту зупинення 

надрокористування, б) обмежені строки зупинення, на наслідком спливу яких 

у разі неусунення порушень право надрокористування повинно бути 
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остаточно припинено, в) можливість позасудового зупинення відповідного 

права.  

Водночас з метою уникнення можливих зловживань з боку спеціально 

уповноваженого органу щодо безпідставного обмеження прав 

надрокористувачів за надуманими звинуваченнями в порушенні ними 

екологічної безпеки, варто чітко визначити: 1) процедуру неупередженого 

підтвердження необґрунтованості відповідних висновків названого органу 

(зокрема, через можливе запровадження інституту незалежних екологічних 

експертів з питань екологічної безпечності природокористування), 2) 

закріпити обов’язкове автоматичне продовження строку дії відповідного 

необґрунтовано зупиненого дозволу на час такого зупинення, 3) компенсацію 

надрокористувачу можливої упущеної вигоди від такого зупинення за 

рахунок коштів державного бюджету та 4) невідворотне притягнення до 

відповідальності посадових (службових) осіб, які прийняли рішення про 

безпідставне зупинення дії спеціального дозволу. 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що ефективне правове 

регулювання екологічної безпеки при здійсненні права спеціального 

надрокористування є важливим завданням української держави на сучасному 

етапі її розвитку. Основною метою такого регулювання є попередження 

порушення екологічної безпеки, а також оперативне припинення порушення, 

яке вже відбулось. Досягнення цієї мети є можливим за умови належного 

впорядкування системи правових заходів (засобів), спрямованих на зазначені 

недопущення порушення екологічної безпеки або його припинення в процесі 

реалізації права спеціального надрокористування, окремими різновидами 

яких є: а) наявність суб’єктивних обов’язків спеціальних надрокористувачів 

щодо відсутності порушень екологічної безпеки, б) передбачення ефективної 

процедури контролю за дотриманням указаних обов’язків, в) передбачення 

ефективної процедури припинення права спеціального надрокористування, 
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при реалізації якого порушується екологічної безпеки (зокрема шляхом 

анулювання відповідних дозволів) та г) наявність юридичної 

відповідальності за порушення екологічної безпеки під час реалізації права 

спеціального надрокористування з адекватними ступеню суспільної 

небезпечності такого порушення санкціями. 

 

4.2. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки 

спеціального землекористування  

 

Найпоширенішим видом спеціального природокористування, реалізацію 

якого характеризує наявність екологічного ризику, є спеціальне 

землекористування, адже без використання земель не може здійснюватися 

жоден вид діяльності, спрямованої на реалізацію певного економічного 

інтересу. 

На рівні основного на сьогодні політико-правового документа у сфері 

державної екологічної політики - Стратегії (основних засадах) державної 

екологічної політики на період до 2020 року констатується, що стан 

земельних ресурсів України близький до критичного. З позицій законодавця, 

викладених у вказаній Стратегії, проблеми у сфері охорони земель значною 

мірою зумовлені незавершеністю процесу інвентаризації й автоматизації 

системи ведення державного земельного кадастру, недосконалістю 

землевпорядної документації та недостатністю нормативно-правового 

забезпечення, проведення освітньої та просвітницької роботи, низькою 

інституціональною спроможністю відповідних органів виконавчої влади. 

З наведеними позиціями загалом варто погодитися, однак важливо також 

звернути увагу не тільки на природоохоронні аспекти регулювання земельних 

відносин, а й на антропоохоронні, адже є очевидним, що значний рівень 

забруднення земель, а також екологічної небезпечності здійснюваних на них 
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видів господарської діяльності в різних галузях економіки (сільському 

господарстві, промисловості, енергетиці, транспорті тощо) не тільки 

створюють реальну загрозу порушення екологічної безпеки, а й зумовлюють 

реальні негативні впливи на життя й здоров’я людини. 

Так, у земельно-правовій літературі зазначено, що в Україні 

спостерігаються катастрофічні темпи деградації землі як основного 

національного багатства, що негативно впливає на екологічну безпеку та 

унеможливлює реалізацію конституційного права кожного на безпечне 

довкілля [337, c. 4]. Також звертається увага на проблеми правового 

регулювання екологічної складової землекористування в контексті 

ігнорування правового режиму земель як об’єкта права власності 

Українського народу [338, с. 74-75], пріоритетність потреб екологічної 

безпеки при здійсненні землекористування [339, c. 117-118], що є важливим 

чинником реалізації права фізичних осіб на екологічну безпеку [340, c. 330].  

Крім того, в еколого-правовій, земельно-правовій та аграрно-правовій 

науках виділено та доведено наявність значної кількості проблем у сфері 

використання земель сільськогосподарського призначення для вирощування 

екологічно безпечних продуктів харчування, що потребують вирішення 

шляхом удосконалення правового забезпечення екологічної безпеки при 

використанні відповідних земель [341, c. 66-68; 342, с. 46-48; 343, с. 49-50; 

344, с. 80-81], в тому числі в контексті необхідності удосконалення правової 

охорони та захисту ґрунтів [345, c. 91-93]. При цьому зазначається, що 

цінність ґрунтів визначається не тільки його винятково важливим значенням 

для сільського господарства, а й важливою екологічною роллю, яку він 

відіграє в житті всіх організмів суші і загалом біосфери Землі [346,  c. 124], 

однак особливості правової охорони зазначеного об’єкта саме в контексті 

забезпечення екологічної безпеки не досліджуються. Крім того, в юридичній 

науці звертається увага на важливості удосконалення нормативного 
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регламентування землекористування для використання надр, насамперед 

шляхом запровадження ефективних попереджувальних процедур, які б 

унеможливлювали завдання шкоди навколишньому природному середовищу 

[312, c. 11], внаслідок чого може бути порушена екологічна безпека. 

Водночас, недостатнє розуміння вітчизняним нормотворцем сутності та 

особливостей забезпечення екологічної безпеки під час спеціального 

використання земель підтверджується змістом виокремлених у Основних 

засадах (стратегії) державної екологічної політики на період до 2020 року 

основних завдань щодо земель, реалізація яких повинна сприяти поліпшенню 

екологічної ситуації та підвищенню рівня екологічної безпеки, жоден з яких 

не стосується безпосередньо забезпеченню екологічної безпеки. Так, 

очевидним є необхідність нормативного забезпечення врахування, крім 

природоохоронних, також і антропоохоронних вимог не тільки при прийнятті 

рішень про передачу земельних ділянок під розміщення певних об’єктів і 

здійснення окремих видів діяльності, що характеризуються наявністю 

екологічного ризику, а й під час здійснення спеціального використання таких 

ділянок. 

Аналіз обов’язків землекористувачів, які, по суті, є правовими 

обмеженнями при здійсненні права землекористування, доцільно розпочати з 

положень основного системоутворюючого акту земельного законодавства, 

яким є Земельний кодекс України. У ст. 91 вказаного кодексу визначені 

основні, з позицій його авторів, обов’язки осіб, які використовують земельні 

ділянки на титулі права власності. Варто зазначити, що у вказаній статті не 

передбачено жодного з обов’язків, які безпосередньо зобов’язують 

відповідного власника не порушувати екологічну безпеку при реалізації свого 

права на таку ділянку. Така ситуація має місце незважаючи на те, що, 

наприклад, у ст. 5 Земельного кодексу України серед принципів регулювання 

земельних відносин названо пріоритетність забезпечення вимог екологічної 
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безпеки [347, c. 64-65], який має забезпечувати реалізацію екологічних 

інтересів як окремого індивідуума, так і суспільства в цілому в земельних 

правовідносинах [348, c. 82]. Водночас ст. 91 Земельного кодексу України 

встановлює окремі вимоги природоохоронного спрямування (а) 

дотримуватися вимог законодавства про охорону довкілля, б) підвищувати 

родючість ґрунтів і зберігати інші корисні властивості землі тощо. 

Як вже зазначалося, реалізація передбачених законодавством заходів 

щодо охорони навколишнього природного середовища є одним із засобів 

забезпечення екологічної безпеки, адже не допускає погіршення стану 

навколишнього природного середовища (яке може здійснювати негативний 

вплив на життя й здоров’я людини) та інколи дає змогу ініціювати 

відтворення окремих складових навколишнього природного середовища, які 

зазнали негативного впливу внаслідок їх використання через залучення до 

господарського обороту (у науці екологічного права такі об’єкти 

пропонується називати «природні ресурси») чи через негативний вплив, 

зумовлений впливом певної людської діяльності без залучення об’єкта до 

такого обороту (йдеться про так звані «природні об’єкти» [349, c. 10]), що 

загалом позитивно впливає на стан довкілля й щонайменше не посилює вже 

наявні екологічні ризики, зумовлені станом забруднення земель, який уже 

існує. 

 Проте не всі заходи природоохоронного характеру є ефективними та 

такими, що безпосередньо впливають на зменшення ступеня ймовірності 

прояву екологічного ризику (адже те, що позитивно впливає на навколишнє 

природне середовище, не завжди позитивно впливає на людину). Тому 

водночас з природоохоронними заходами можливі також інші правові засоби 

забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального землекористування, 

передусім превентивного характеру, жоден з яких в аналізованій статті 

Земельного кодексу України не зазначений.  
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Враховуючи вказане, пропонуємо доповнити ст. 91 Земельного кодексу 

України пунктом «з» такого змісту: «при здійсненні використання земельних 

ділянок дотримуватись визначених законодавством кількісних та якісних 

показників екологічної безпеки та в разі виникнення ризику їх порушення у 

випадку продовження землекористування негайно припиняти його здійснення 

та вжити всіх можливих заходів щодо недопущення зазначеного порушення». 

Зрозуміло, що реальна реалізація пропонованої норми стане можливою за 

умови визначення в чинному законодавстві відповідних кількісних та якісних 

показників екологічної безпеки при здійсненні використання земель. 

Зазначені показники слід визначити відповідно до окремих видів цільового 

використання земель і затвердити на рівні постанови Кабінету Міністрів 

України. 

Іншим правовим титулом, на підставі якого здійснюється спеціальне 

використання земель в Україні, є власне право землекористування, 

різновидами якого є право постійного землекористування та право оренди. 

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 92 Земельного кодексу України право 

постійного користування земельною ділянкою - це право володіння й 

користування земельною ділянкою, яка перебуває в державній або 

комунальній власності без встановлення строку. Коло осіб, які можуть 

здійснювати право землекористування, є доволі широким, а відповідних 

правовий титул поширеним, що підкреслює важливість забезпечення 

екологічної безпеки під час реалізації зазначеного права, адже ризик 

порушення екологічної безпеки наявний щодо значної кількості земельних 

ділянок, а негативні наслідки його прояву можуть поширюватись на значну 

кількість осіб. 

Другим різновидом права землекористування, є право оренди земельної 

ділянки, яке визначене в ч. 1 ст. 93 Земельного кодексу України як засноване 

на договорі строкове платне володіння й користування земельною ділянкою, 
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необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої 

діяльності.  

Особливістю законодавчої техніки, застосованої авторами цього Кодексу, 

є передбачення в його ст. 96 спільного переліку основних обов’язків 

постійних землекористувачів та орендарів земельних ділянок, названих 

узагальнено «землекористувачі». Ці обов’язки є майже тотожними 

обов’язкам, визначеним ст. 92 Земельного кодексу України для власників 

земельних ділянок, про що також зазначено в юридичній літературі  [350, c. 

233]. Тому висловлені вище зауваження щодо переліку змісту обов’язків 

названих власників, а також можливості гарантування екологічно безпечного 

землекористування внаслідок їх дотримання, вважаємо цілком обґрунтованим 

застосувати й щодо обов’язків землекористувачів. 

Спеціальні обов’язки орендарів земельних ділянок передбачені ст. 25 

Закону України «Про оренду землі», серед яких не передбачено жодного 

обов’язку орендарів хоча б природоохоронного спрямування. Загалом, 

комплексний аналіз приписів Закону України «Про оренду землі» дає 

підстави для висновку, що жодне з його положень у чинній редакції не може 

слугувати меті забезпечення екологічної безпеки під час використання земель 

на умовах оренди. З огляду на вказане, пропонуємо доповнити ч. 2 ст. 25 

Закону України «Про оренду землі» абзацем шостим наступного змісту: «при 

здійсненні використання земельних ділянок дотримуватись визначених 

законодавством кількісних та якісних показників екологічної безпеки, і у 

випадку виникнення ризику їх порушення в разі продовження 

землекористування негайно припиняти його здійснення та вжити всіх 

можливих заходів щодо недопущення зазначеного порушення». 

Типовим договором оренди землі, затвердженим Постановою Кабінету 

Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 220  [351], також не передбачено 

будь-яких обов’язків орендаря земельної ділянки антропоохоронного 
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спрямування.  Водночас, передбачена можливість включення до текстів 

відповідних договорів оренди вимоги щодо дотримання орендарем 

екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, та 

припинення договору оренди землі шляхом його розірвання відповідно до 

вимог статті 32 Закону України «Про оренду землі» у разі недотримання такої 

вимоги, зокрема погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних 

властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних 

ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим 

призначенням стан. Однак така можливість є диспозитивною, крім того, 

розуміння поняття екологічна безпека, на нашу думку, є звуженим, а тому 

таким, що не охоплює всі можливі об’єкти, яким може бути заподіяно шкоду. 

Проаналізувавши нормативно визначені обов’язки землевласників і 

землекористувачів, перейдемо до аналізу правових засад окремих видів 

юридичної відповідальності за порушення екологічної безпеки під час 

здійснення спеціального землекористування.  

Кримінальний кодекс України містить кілька складів злочинів у сфері 

земельних відносин, а саме: «Забруднення або псування земель» (ст. 239), 

«Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель» 

(ст. 239-1) і «Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне 

будівництво» (ст. 197-1) [352, с. 61]. 

Об’єктивною стороною другого та третього з вказаних складів злочинів 

не передбачається відповідальності саме за порушення екологічної безпеки 

під час використання земель. Зазначена ситуація, вочевидь, зумовлена як 

відсутністю в чинному земельному законодавстві обов’язків спеціальних 

землекористувачів щодо забезпечення екологічної безпеки, так і 

нерозумінням особливостей і відсутністю належної уваги вітчизняного 

законодавця до проблеми екологічно безпечного використання земель. 
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Фактично єдиним складом злочину в чинному Кримінальному кодексі 

України, який можна розглядати як такий, що передбачає кримінальну 

відповідальність за порушення екологічної безпеки при використанні земель, 

є склад, визначений у його ст. 239. 

Зазначимо, що представниками науки кримінального права в складі 

необхідних і достатніх підстав криміналізації діянь, визначених об’єктивною 

стороною передбаченого ст. 239 Кримінального кодексу України складу 

злочину, названі: 1) високий ступінь суспільної небезпечності забруднення 

або псування земель; 2) поширення негативного антропогенного 

навантаження на землю; 3) наявність умов вчинення забруднення або 

псування земель, які неможливо усунути без застосування кримінальної 

відповідальності; 4) необхідність кримінально-правової гарантії охорони 

відповідних конституційних прав та установлень; 5) необхідність 

забезпечення глобальної екологічної безпеки [353, c. 10]. 

Об’єктивна сторона визначеного ст. 239 Кримінального кодексу України 

складу злочину полягає, зокрема, у забрудненні або псуванні земель 

речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, 

здоров’я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо 

це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля.  

А.М. Шульга зазначає, що проблема охорони довкілля від погіршення 

його якісного стану, зокрема й юридичної відповідальності за забруднення 

або псування землі як найважливішої складової довкілля, є актуальною для 

забезпечення екологічної безпеки [353, c. 10].  

Водночас зазначимо, що жодних пояснень змісту вжитих в аналізованій 

статті спеціальних еколого-правових термінів («забруднення земель», 

«псування земель», «довкілля», «відходи» тощо) немає тому для з’ясування їх 

змісту, що є необхідним для кваліфікації певних діянь за цією статтею, 
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необхідно звертатися до наукових і нормативних джерел відповідного 

галузевого спрямування. 

Під забрудненням земель у науці екологічного та земельного права 

пропонують розуміти забруднення земель, що являє собою зміни їх якісного 

та кількісного стану, які сталися під впливом господарської діяльності або 

інших антропогенних навантажень внаслідок проникнення в землю 

забруднюючих речовин, вміст яких перевищує природний рівень, а під 

псуванням земель негативну зміну їх якісних характеристик і кількісного 

стану, що відбувається шляхом протиправної дії чи бездіяльності суб’єктів 

щодо землі або внаслідок впливу природних явищ чи катастроф і зумовлює 

зниження природно-господарської цінності земель і приведення їх у стан, 

непридатний для подальшого використання за цільовим призначенням [354, 

c. 3]. 

Враховуючи запропоновані визначення, доходимо висновку, що 

порушення екологічної безпеки при спеціальному землекористуванні може 

мати місце насамперед у разі забруднення земель, наслідком чого є зміна їх 

кількісно-якісних показників і набуття небезпечних для життя й здоров’я 

людини властивостей. Тому очевидно, що положення ст. 239 Кримінального 

кодексу України можуть бути застосовані з метою забезпечення екологічної 

безпеки в разі, якщо вказане забруднення створило небезпеку для життя й 

здоров’я людей.  

Превентивний характер кримінальної відповідальності за забруднення та 

псування земель значно посилиться за умови встановлення адекватного 

покарання за відповідний злочин, наявність якого стимулює потенційного 

злочинця не вчиняти відповідний злочин. Зауважимо, що чинні редакції обох 

частин ст. 239 Кримінального кодексу України, на нашу думку, передбачають 

занадто м’які покарання, наявність яких аж ніяк не посилює 

попереджувального характеру досліджуваної відповідальності. Очевидно, що 
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максимальний штраф у розмірі лише 3400 гривень навряд чи може 

стимулювати не забруднювати або не псувати землі, внаслідок чого може 

бути заподіяно шкоду екологічній безпеці та життю та/або здоров’ю людей, 

яка обраховуватиметься значно більшою сумою [355, c. 268]. Враховуючи 

вказане, вважаємо за доцільне передбачити в ч. 1 цієї статті в якості 

основного покарання замість штрафу позбавлення волі на строк від 3 до 5 

років. 

Недостатньою також, на наш погляд, є розмір санкцій, встановлених за 

забруднення або псування земель, що спричинили загибель людей, їх масове 

захворювання або інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 239 Кримінального кодексу 

України). Тому пропонуємо викласти санкції вказаної ч. 2 в такій редакції: 

«караються позбавленням волі на строк від шести до восьми років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 

на строк від двох до трьох років». 

Адміністративна відповідальність за псування сільськогосподарських та 

інших земель, забруднення їх хімічними й радіоактивними речовинами, 

нафтою та нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, виробничими 

та іншими відходами, що може спричинити порушення екологічної безпеки, 

на сьогодні також не може вважатись ефективною гарантією попередження 

можливих порушень, що не в останню чергу зумовлено невідповідністю 

санкції можливим, найчастіше латентним наслідкам. 

Те саме можна сказати й про передбачену Кодексом України про 

адміністративні правопорушення відповідальність за використання земель не 

за цільовим призначенням, невиконання природоохоронного режиму 

використання земель, розміщення, проектування, будівництво, уведення в дію 

об’єктів, які негативно впливають на стан земель, неправильну експлуатація, 

знищення або пошкодження протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних 

лісонасаджень, а також приховування інформації про стан земель (зокрема 
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про рівень їх екологічної безпечності — авт.), невиконання обов’язків щодо 

приведення земель у стан, придатний для використання за призначенням 

(зокрема, в екологічно безпечний стан після забруднення — авт.), санкції яких 

не передбачають більш суворого покарання, аніж штраф в розмірі 510 

гривень. 

Окрім невідповідності передбаченої відповідальності суспільній 

небезпечності таких правопорушень, ефективність адміністративної 

відповідальності як дієвої гарантії від можливих порушень екологічної 

безпеки при здійсненні спеціального землекористування значно зменшується 

через неефективність процедури виявлення відповідних порушень, їх фіксації 

та прийняття рішення у справі щодо винності певної особи й застосування 

щодо неї адміністративного стягнення. Вважаємо, що превентивний характер 

юридичної відповідальності залежить не стільки від серйозності санкції за 

відповідне порушення, скільки від невідворотності покарання за порушення, 

яке має усвідомлювати потенційний порушник. 

Відповідно до приписів ст. 254 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення документом, який фіксує факт вчинення правопорушення та 

з оформленням якого починається процедура притягнення особи до 

адміністративної відповідальності, є протокол, який складається 

уповноваженими на те посадовою особою або представником громадської 

організації чи органу громадської самодіяльності.  

Перелік осіб, уповноважених складати протоколи в справах про 

адміністративні правопорушення, передбачені зазначеними вище ст.ст. 52, 53, 

53-2, 54, визначено в ст. 255 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Як уповноважену особу на складання протоколів за 

статтями 52 та 53 визначено посадових осіб центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, 
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раціонального використання, відтворення й охорони природних ресурсів 

(яким є Державна екологічна інспекція України). Також право на складанні 

вказаних протоколів надано так званим громадським інспекторам сільського 

господарства, правовий статус яких не було та навряд чи буде визначено. 

Призначення таких інспекторів передбачалось положенням про Державну 

інспекцію сільського господарства України, затвердженим Указом 

Президента України від 13 квітня 2011 р. № 459/2011 (пп. 45 п. 4) [356]. 

Однак враховуючи ліквідацію останньої як центрального органу виконавчої 

влади з передачею її функцій щодо дотримання земельного законодавства, 

використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості 

ґрунтів спочатку Державній екологічній інспекції України, а згодом 

Державній службі з питань геодезії, картографії і кадастру [357], очевидно, 

що призначення відповідних громадських інспекторів не здійснюватиметься. 

Зазначене свідчить про необхідність істотного удосконалення 

відповідних приписів Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

зокрема з урахуванням міжнародного та європейського досвіду. У цьому 

аспекті можна погодитися з Т. Б. Саркісовою [358, c. 16], яка вказує, що 

зазначене удосконалення, формою якого є адаптація законодавства України, 

зокрема, у сфері правової регламентації правовідносин щодо притягнення до 

адміністративної відповідальності за земельні правопорушення, до 

законодавства ЄС, передусім повинна відбуватися з врахуванням основних 

принципів ЄС превентивного характеру. До таких принципів вчена пропонує 

відносити: принцип високого рівня охорони навколишнього середовища; 

принцип застереження; принцип превентивних дій щодо охорони земель; 

принцип усунення джерел істотної шкоди довкіллю, закріплених у ст. 174 

Договору про заснування європейської спільноти [105]. Зважаючи на те, що 

юридична відповідальність за земельні правопорушення є лише однією з 

форм правової охорони земель, це сприятиме виконанню основного завдання 
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законодавства: не притягнення винної особи до відповідальності за вже 

скоєне правопорушення, а його попередження та забезпечення раціонального 

використання земель [358, c. 16].  

У контексті вказаного пропонуємо, зокрема, надати право складати 

протоколи про адміністративні правопорушення земельного законодавства 

представникам громадських об’єднань, статутними завданнями яких 

визначено сприяння реалізації екологічних прав їхніх членів. Для цього ч. 2 

ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення слід доповнити 

пунктом 7-2 наступного змісту: «члени (учасники) громадських об’єднань, 

які мають статус юридичної особи, статутними завданнями яких визначено 

сприяння реалізації екологічних прав їх членів (статті 52, 53, 53-2, 54)». 

Важливою правовою гарантією недопущення порушень екологічної 

безпеки у сфері спеціального землекористування може бути дієва правова 

процедура притягнення винних у вказаних порушеннях осіб до цивільно-

правової відповідальності за заподіяну такими порушеннями шкоду як 

моральну, так і матеріальну. Для цього чинне законодавство має передбачати 

прості та доступні для застосування способи визначення розміру відповідної 

шкоди, а також такий порядок стягнення її з порушників, який гарантував би 

реальне виконання відповідних рішень про стягнення та мінімізував 

можливості ухиляння порушника від реальної компенсації заподіяної ним 

шкоди. 

Єдиним нормативно-правовим актом відповідного спрямування на 

сьогодні є Методика визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і 

засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного 

законодавства, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища України від 27 жовтня 1997 р. № 171 (у редакції 

наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища 

України від 4 квітня 2007 р. № 149) [359]. Недоліками положень 
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аналізованого нормативно-правового акта є наявність доволі складних для 

обрахунку формул визначення розміру відповідної шкоди, які складаються з 

низки перемінних величин, значення яких не завжди відоме. Пунктом 4.1 цієї 

Методики визначено також обмеження щодо переліку документальних 

підстав для визначення розміру шкоди відповідно до її положень, що 

передбачається здійснювати на основі актів перевірок, протоколів про 

адміністративне правопорушення та інших матеріалів, що підтверджують 

факт забруднення земель, причому лише протягом шести місяців з дня 

виявлення порушення. 

Вказані обмеження негативно позначаються на превентивному характері 

положень Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і 

засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного 

законодавства, яка, окрім складних для застосування формул обрахунку, 

фактично пов’язує можливість застосування її положень з проведенням 

контрольних заходів, зокрема тих, за наслідками яких складаються протоколи 

про адміністративні правопорушення. Проблеми, пов’язані зі складанням 

зазначених протоколів, були вказані вище, а можливість проведення 

контрольних заходів в сучасних умовах значно обмежується (постійно або 

тимчасово) чинним законодавством щодо окремих категорій осіб, серед яких 

може бути значна кількість постійних землекористувачів. 

Так, п. 3 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 

28 грудня 2014 р. [360] були передбачені тимчасові обмеження шляхом 

передбачення, що у 2015 та 2016 рр. перевірки підприємств, установ та 

організацій, фізичних осіб-підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів 

гривень за попередній календарний рік контролюючими органами (зокрема 

органами, що контролюють дотримання вимог екологічного та земельного 

законодавства — авт.) повинні були здійснюватись виключно з дозволу 
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Кабінету Міністрів України, за заявкою суб’єкта господарювання щодо його 

перевірки, рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального 

процесуального кодексу України. 

Тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду 

(контролю) на 2017 та 2018 рр. були встановлені Законом України «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності» від 3 листопада 2016 р. [361]. Відповідно до 

ст. 2 цього Закону до 31 грудня 2018 р. встановлено мораторій на проведення 

органами державного нагляду (контролю) планових заходів зі здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, при цьому 

перелік органів контролю, на які зазначений мораторій не поширюється, 

може бути визначено Кабінетом Міністрів України (ст. 7). Так, постановою 

Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1104 [362] з-під дії 

вказаного закону було виведено Держекоінспекцію та її територіальні органи 

(в частині здійснення у межах повноважень, передбачених законом, 

державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства щодо 

екологічної та радіаційної безпеки). 

Крім того, постійні (без обмеження певним періодом часу) обмеження 

щодо проведення заходів державного нагляду (контролю) визначено Законом 

України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності щодо фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, 

які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності» від 

23 лютого 2012 р. [363], дію якого було тимчасово зупинено на період дії 

мораторію, установленого Законом України «Про тимчасові особливості 

здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності».  

Неефективність державного нагляду (контролю) як правової гарантії від 

можливих порушень екологічної безпеки при здійсненні спеціального 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1104-2017-%D0%BF?nreg=1104-2017-%EF&find=1&text=%E5%EA%EE%EB&x=0&y=0#w12
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землекористування зумовлена також відсутністю чітких процедурних 

положень, які регламентують порядок контролю за дотриманням екологічно 

безпечного режиму такого користування. Так, основний законодавчий акт, що 

визначає правові, економічні та соціальні основи організації здійснення 

державного контролю за використанням та охороною земель і спрямований 

на забезпечення раціонального використання й відтворення природних 

ресурсів та охорону довкілля —Закон України «Про державний контроль за 

використанням та охороною земель» від 19 червня 2003 р. [364], визначає 

одним з нормативно закріплених принципів здійснення державного контролю 

за використанням та охороною земель пріоритет вимог екологічної безпеки у 

використанні земельних ресурсів над економічними інтересами (ст. 3) .  

Крім того, до повноважень центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує реалізацію державної політики зі здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, 

раціонального використання, відтворення й охорони природних ресурсів 

(яким, вочевидь, на сьогодні є Держекоінспекція, положення про яку 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 р. 

[365]), належить здійснення державного контролю за дотриманням вимог 

законодавства України про охорону земель про охорону земель зокрема щодо: 

а) консервації деградованих і малопродуктивних земель; б) виконання 

екологічних вимог під час надання у власність і користування, зокрема в 

оренду, земельних ділянок; в) здійснення заходів із запобігання 

забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, 

стічними водами; ґ) додержання режиму використання земель природно-

заповідного та іншого природоохоронного призначення, а також територій, 

що підлягають особливій охороні; г) додержання екологічних нормативів з 

питань використання та охорони земель. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF?nreg=275-2017-%EF&find=1&text=%E7%E5%EC%E5%EB&x=0&y=0#w13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF?nreg=275-2017-%EF&find=1&text=%E7%E5%EC%E5%EB&x=0&y=0#w14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF?nreg=275-2017-%EF&find=1&text=%E7%E5%EC%E5%EB&x=0&y=0#w15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF?nreg=275-2017-%EF&find=1&text=%E7%E5%EC%E5%EB&x=0&y=0#w16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF?nreg=275-2017-%EF&find=1&text=%E7%E5%EC%E5%EB&x=0&y=0#w17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF?nreg=275-2017-%EF&find=1&text=%E7%E5%EC%E5%EB&x=0&y=0#w18
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Слід зазначити, що в згаданому в попередньому абзаці положенні про 

Держекоінспекцію наведено перелік об’єктів державного нагляду (контролю) 

цим органом в земельній сфері, до якого віднесено види діяльності, при 

здійсненні яких може бути порушено екологічної безпеки, зокрема: а) 

виконання екологічних вимог під час надання у власність і користування, 

зокрема в оренду, земельних ділянок; б) здійснення заходів із запобігання 

забрудненню земель хімічними та радіоактивними речовинами, відходами, 

стічними водами; в) додержання режиму використання земель природно-

заповідного та іншого природоохоронного призначення, а також територій, 

що підлягають особливій охороні; г) дотримання екологічних нормативів з 

питань використання та охорони земель. 

Визначення вказаних вище об’єктів як таких, що потребують державного 

нагляду (контролю) у сфері спеціального землекористування слід вважати 

позитивним, однак для реального гарантування екологічної безпечності 

здійснення таких видів діяльності цього замало. Так, процитовані вище 

положення є матеріально-правовими за своєю сутністю й не передбачають 

процедури реалізації контрольних функцій щодо перевірки визначених ними 

об’єктів. Тому для ефективної реалізації таких положень і реального 

попередження та/або припинення порушень екологічної безпеки у сфері 

спеціального землекористування необхідні дієві, чітко регламентовані 

процедури, які можуть бути визначені відповідними процесуальними 

нормами. 

Згадані процедури впродовж останніх дванадцяти років 

регламентувалися в Україні двома нормативно-правовими актами: Порядком 

планування та проведення перевірок з питань здійснення державного 

контролю за використанням та охороною земель, затвердженим наказом 

Державного комітету України по земельних ресурсах від 12 грудня 2003 р. 

№ 312 [366], який втратив чинність, і Порядком планування та здійснення 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-п?nreg=275-2017-%EF&find=1&text=%E7%E5%EC%E5%EB&x=0&y=0#w15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-п?nreg=275-2017-%EF&find=1&text=%E7%E5%EC%E5%EB&x=0&y=0#w16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-п?nreg=275-2017-%EF&find=1&text=%E7%E5%EC%E5%EB&x=0&y=0#w17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-п?nreg=275-2017-%EF&find=1&text=%E7%E5%EC%E5%EB&x=0&y=0#w18
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контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами 

господарювання вимог земельного законодавства, затвердженим наказом 

Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 лютого 

2013 р. № 132 [367], який було прийнято на зміну першому із названих 

Порядків і який був чинним до квітня 2017 р. [368]. 

В обох названих нормативних актах не було передбачено особливостей 

здійснення контрольних заходів для перевірки дотримання екологічної 

безпеки конкретним землекористувачем. Водночас передбачались типові 

процедури, які могли застосовуватись в усіх випадках здійснення державного 

контролю за використанням та охороною земель.  

Крім того, аналіз положень вказаних нормативно-правових актів вказує, 

що по-перше, діяльність далеко не всіх суб’єктів господарювання могла бути 

перевірена в плановому порядку, адже визначались чіткі обмеження щодо 

періодичності проведення перевірок. Крім того, землекористувачів 

об’єктивно  набагато більше, ніж працівників органу контролю, а жоден 

плановий захід не міг бути несподіваним для відповідного землекористувача, 

що могло зумовлювати приховування можливих порушень. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що за чинного стану законодавства 

з питань державного нагляду (контролю) у сфері спеціального 

землекористування навряд чи можливе ефективне (яке має бути оперативним) 

реагування з боку держави на реальні порушення екологічної безпеки 

землекористувачами, не кажучи вже про попередження таких порушень, адже 

жодного реального повноваження органів державного нагляду (контролю) у 

сфері земельних відносин превентивного характеру чинне законодавство 

взагалі не передбачає. Водночас саме попередження екологічної безпеки, а не 

припинення її порушень, має бути основною метою контрольних заходів у 

сфері спеціального землекористування, адже є найбільш ефективним 

засобом.  



249 

 

Приймаючи до уваги вказане, чинне екологічне законодавство має бути 

доповнене нормами, які б визначали особливості проведення заходів 

державного нагляду (контролю) з питань перевірки дотримання екологічної 

безпеки при здійсненні права спеціального природокористування, зокрема 

спеціального землекористування. Такі особливості пропонується визначити 

наступними: а) відсутність обмежень щодо кількості заходів державного 

нагляду (контролю), б) право провести перевірку оперативно, без отримання 

будь-яких погоджень та/або надіслання повідомлень, в) право зупинити чи 

обмежити відповідну діяльність зі спеціального землекористування в 

позасудовому порядку в разі виявлення факту порушення екологічної 

безпеки. При цьому такі особливості мають бути однаковими для всіх видів 

природокористування, досліджуваних в цій роботі. 

Для цього, зокрема пропонуємо наступне. Статтю 2 Закону України «Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» доповнити сьомою частиною наступного змісту: «Особливості 

проведення заходів державного нагляду (контролю) щодо забезпечення 

екологічної безпеки при здійсненні земле-, водо-, надро-, лісокористування та 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря визначаються 

відповідними актами екологічного законодавства, якими встановлюється 

порядок використання, охорони та відтворення відповідних природних 

ресурсів (земель, вод, надр, лісів, атмосферного повітря) і контролю за цим. 

Положення цього Закону підлягають застосуванню при проведенні 

зазначених в ньому заходів державного нагляду (контролю) у частині, що не 

суперечить положенням вказаних актів екологічного законодавства». У Законі 

України «Про державний контроль за використанням і охороною земель» 

наведені особливості слід закріпити на рівні окремої статті 9-1 «Особливості 

проведення заходів державного нагляду (контролю) за забезпеченням 

екологічної безпеки при здійсненні землекористування».  
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Іншими двома формами контролю у сфері спеціального 

землекористування є самоврядний і громадський, особливості проведення 

яких на даний час врегульовано чинним законодавством несистемно та 

нечітко, що унеможливлює їх ефективне використання з метою забезпечення 

екологічної безпеки. Така ситуація потребує виправлення шляхом 

удосконалення чинного законодавства через внесення відповідних змін і 

доповнень, які передбачають ефективні процедури проведення контрольних 

заходів органами місцевого самоврядування або інституціями громадянського 

суспільства чи окремими фізичними особами. 

Вказане непрямо підтверджується тим, що останніми роками до 

Верховної Ради України суб’єктами права законодавчої 

ініціативи (народними депутатами України) вносилося кілька законопроектів, 

спрямованих на удосконалення процедур самоврядного та громадського 

контролю за дотриманням вимог земельного законодавства. Водночас 

зазначені проекти законів не передбачали спеціально окремих процедур 

контролю за дотриманням екологічної безпеки та не відповідали критеріям 

якісного закону за критеріями чіткості та повноти врегулювання відповідних 

відносин. 

Так, одним з таких проектів був проект Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України (щодо реалізації самоврядного 

контролю за використанням та охороною земель)», реєстраційний № 3648, 

який було подано суб’єктами права законодавчої ініціативи — народними 

депутатами України К. Гузенком, Є. Карташовим, Ю. Любоненком, В. 

Задорожним [369].  

Зрештою, після тривалого попереднього аналізу, зазначений 

законопроект не був прийнятий Верховною Радою України. Однак причини 

цього полягають у нечіткості та неконкретності його положень, але аж ніяк не 
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в непотрібності належного нормативного врегулювання самоврядного 

контролю в земельній сфері. 

В цій частині цікавим видається досвід США щодо визначення й 

розподілу компетенції між федеральними та місцевими органами влади.  Так, 

в цій країні значний обсяг повноважень щодо контролю за дотриманням 

земельного законодавства, зокрема з питань недопущення забруднення 

довкілля та завдання шкоди здоров’ю або життю населення, поряд із 

загальнодержавними (такими як Федеральне агентство захисту довкілля - 

U.S. Environmental protection agency) [370], надано місцевим органам влади, 

які доволі ефективно їх реалізовують [371]. 

Вважаємо, що так само в Україні може бути посилено роль і значення 

контролю у сфері використання та охорони земель, здійснюваного органами 

місцевого самоврядування. Очевидною є основна перевага цього виду 

контролю, яка полягає у більших порівняно з державними можливостях 

виявлення фактів порушення та реагування на них. Відомо, що органи 

місцевого самоврядування створені та функціонують у переважній більшості 

населених пунктів, тоді як територіальні контрольні органи мають своїх 

інспекторів лише в обласних та окремих районних центрах. Це значно 

зменшує ефективність та оперативність державного контролю, адже поки 

інспектор фізично дістанеться до місця, де вчиняється порушення, останнє 

може бути припинено та приховано, що в більшості випадків унеможливить 

його фіксацію, а отже вжиття заходів державного впливу на порушника.  

Таким чином, надання реальних повноважень щодо здійснення контролю 

за дотриманням земельного законодавства органам місцевого самоврядування 

істотно підвищить його ефективність і позитивно вплине на зменшення 

кількості земельних правопорушень внаслідок істотного зростання ступеня 

невідворотності покарання. У зв’язку із зазначеним пропонуємо, зокрема, 

внести зміни до ст. 189 Земельного кодексу України, чітко передбачивши, що 
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порядок здійснення відповідного виду контролю регламентується 

спеціальним законом, і ухвалити останній після його належної підготовки та 

обговорення в середовищі науковців і практичних працівників. 

Крім самоврядного контролю у сфері використання земель, на рівні 

окремих законодавчих актів пропонувалося також врегулювати також 

здійснення громадського екологічного контролю, про що свідчить внесення 

до Верховної Ради України VI скликання народними депутатами України 

А. Матвієнком та Г. Смітюхом проекту Закону України «Про громадський 

контроль за використанням та охороною земель», реєстраційний № 9656 

[372]. Незважаючи на те, що цей законопроект було подано до законодавчого 

органу України ще наприкінці 2011 р., він не пройшов навіть процедуру 

попереднього розгляду профільним комітетом, що відповідно до приписів ст. 

93 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 

10 лютого 2010 р. [373], передує розгляду такого проекту в першому читанні. 

Незважаючи на окремі слушні положення, Законопроект 9656 не 

отримав позитивної оцінки Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України саме з формальних причин, через 

недосконалість юридичної техніки та нечіткість цього акта [374].  

Аналіз законодавчих пропозицій щодо врегулювання процедур 

самоврядного й громадського контролю у сфері використання й охорони 

земель дає змогу констатувати, з одного боку, необхідність такого 

регулювання, а з іншого недостатню увагу авторів відповідних ініціатив до 

питання забезпечення названими різновидами контролю екологічно 

безпечного землекористування 

Зауважимо, що наведена ситуація з відсутністю ефективного правового 

регулювання контролю за використанням та охороною земель як дієвого 

засобу забезпечення екологічно безпечного землекористування, жодним 

чином не означає відсутність наукових напрацювань з цих питань. Хоча, на 
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нашу думку, у більшості праць вчених у сфері екологічного та земельного 

права питання забезпечення екологічної безпеки під час здійснення 

контрольних заходів, на відміну від природоохоронного аспекту контролю, 

залишаються недостатньо дослідженими й розкритими. 

Зокрема, проблему досліджуваного контролю на дисертаційному рівні 

розглянуто в Україні С.І. Хом’яченко [375, c. 3]. Метою державного, 

самоврядного й громадського контролю за використанням та охороною 

земель вченою визначається їх раціональне використання, тобто засновану на 

нормах чинного законодавства господарську та іншу діяльність 

землевласників, землекористувачів та інших суб’єктів земельних 

правовідносин, яка забезпечує цільове використання, збереження та 

підвищення екологічної цінності природних і набутих якостей земель, 

запобігання завдаванню шкоди землі, іншим природним об’єктам [375, c. 5]. 

Як бачимо, життя й здоров’я людини, а також екологічну безпеку серед 

об’єктів контролю автор не виокремлює й не пропонує цього. Водночас, на 

час захисту дисертації С. І. Хом’яченко вже було прийнято Закон України 

«Про державний контроль за використанням та охороною земель», яким як 

один з основних принципів здійснення такого контролю було визначено 

пріоритет вимог екологічної безпеки у використанні земельних ресурсів над 

економічними інтересами. 

Підстави припинення прав на землю визначено в статтях глави 22 

Земельного кодексу України. Так, у ст. 140 визначено підстави припинення 

права власності, а в ст. 141 передбачено підстави припинення права 

користування земельними ділянками. Цікаво, що перелік названих підстав 

для двох зазначених правових титулів використання земель є різним. 

Зокрема, однією з підстав припинення права землекористування в ст. 141 

Земельного кодексу України названо використання земельної ділянки 

способами, які суперечать екологічним вимогам (п. «г»), тоді як такої само чи 
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подібної підстави припинення права власності ст. 140 цього ж Кодексу не 

містить. Отже, фактично вітчизняний законодавець запровадив більш жорсткі 

вимоги щодо способів використання земель саме для землекористувачів. 

Такий підхід вважаємо необґрунтованим, адже незалежно від правових 

підстав належності земельної ділянки певній особі (право власності чи право 

користування), використання її способами, що суперечать екологічним 

вимогам, є однаково небезпечним.  

Доцільно звернути увагу на невизначеність змісту поняття «екологічні 

вимоги», що, вочевидь ускладнюватиме практичне застосування аналізованої 

норми, адже для примусового припинення відповідного права ініціатору 

цього треба буде довести наявність відповідної законодавчо визначеної 

підстави припинення. Водночас у разі уточнення змісту вказаного поняття (за 

наслідками чого це поняття охоплюватиме ті норми чинного законодавства, 

виконання яких забезпечує екологічну безпеку), приписи п. «г» ч. 1 ст. 141 

Земельного кодексу України можуть бути використані з метою оперативного 

реагування на порушення екологічної безпеки.  

У Єдиному державному реєстрі судових рішень практично немає тих, у 

яких би застосовувався п. «г» ч. 1 ст. 141 Земельного кодексу України. 

Позитивним винятком у цьому сенсі є кілька судових рішень, прийнятих 

Верхньодніпровським районним судом Дніпропетровської області, які були 

залишені в силі судом апеляційної інстанції.  

Так, рішенням у справі № 173/527/14-ц судом було розірвано договір 

оренди земельної ділянки з огляду на те, що за час такої оренди погіршився 

стан родючості ґрунту через те, що поле, на якому знаходиться земельна 

ділянка позивача, упродовж п’яти років засівалося тільки соняшником, що 

було визнано діями, вчиненими всупереч екологічним вимогам [376]. 

 Іншим рішенням Верхньодніпровського районного суду 

Дніпропетровської області у справі № 173/2150/14-ц встановлено істотне 
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погіршення агрохімічного стану та стану родючості ґрунту орендованої 

земельної ділянки через некомпенсовані втрати гумусу та поживних речовин 

(азоту, фосфору, калію) у зв’язку з тим, що поле, на якому знаходиться 

земельна ділянка позивача, упродовж чотирьох років (2011-2014 рр.) 

засівалася тільки соняшником. На підставі цього було розірвано договір 

оренди відповідної ділянки [377].  

При цьому в основу обидвох рішень були покладені висновки судової 

еколого-агрохімічної експертизи, якими було встановлено вказані порушення, 

що стали підставою для припинення права оренди земельних ділянок шляхом 

розірвання відповідних договорів.  

Чинною на сьогодні редакцією Земельного кодексу України підстави для 

примусового припинення прав на землю визначено в ст. 143, серед яких в 

тому числі: а) використання земельної ділянки не за цільовим призначенням; 

б) неусунення допущених порушень законодавства (забруднення земель 

радіоактивними та хімічними речовинами, відходами, стічними водами, 

забруднення земель бактеріально-паразитичними й карантинно-шкідливими 

організмами, засмічення земель забороненими рослинами, пошкодження та 

знищення родючого шару ґрунту, об’єктів інженерної інфраструктури 

меліоративних систем, порушення встановленого режиму використання 

земель, що особливо охороняються, а також використання земель способами, 

які завдають шкоди здоров’ю населення) у строки, встановлені вказівками 

(приписами) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в 

агропромисловому комплексі. Обидві процитовані підстави можуть бути 

використані з метою реагування на порушення екологічної безпеки. Так, 

небезпечним для життя й здоров’я людини може бути як нецільове 

використання земельної ділянки (наприклад, будівництво та експлуатація 

автозаправної станції на ділянці, наданій для ведення особистого селянського 
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господарства, внаслідок чого відбувається забруднення ґрунтових вод 

паливно-мастильними матеріалами), так і неусунення названих вище 

порушень законодавства. 

Водночас про оперативність застосування другої з названих підстав не 

йдеться, адже спочатку має бути проведено контрольний захід, видано 

припис з визначенням строку його виконання, а вже потім проведено 

додатковий позаплановий контрольний захід з метою перевірки виконання 

такого припису, що в часі може розтягнутися на декілька місяців, упродовж 

яких життю й здоров’ю населення внаслідок діяльності відповідного 

землекористувача може бути завдано значної шкоди. 

Зауважимо, що судова практика у справах щодо дострокового 

припинення прав на землю також не є однозначною та послідовною. Так, 

невизначеним залишається питання підвідомчості відповідних спорів та її 

розмежування між судами, що здійснюють розгляд справ у порядку 

адміністративного, господарського чи цивільного судочинства.  

Важливо звернути увагу на проблемність застосування підстав для 

припинення права власності на земельні ділянки. Так, з позицій 

А.М. Мірошниченка та Р.І. Марусенка, які слід визнати доволі 

аргументованими, право власності на земельну ділянку не може бути 

припинене з підстав, передбачених у п.п. «а» та «б» ст. 143 Земельного 

кодексу України. Такий висновок вчені роблять, зважаючи на те, що, по-

перше, закон не містить чіткої вказівки, що з цих підстав може бути 

припинене саме право власності. По-друге, вчені вказують, що закон не 

встановлює процедури припинення права власності з підстав, передбачених у 

п.п. «а» та «б» ст. 143 Земельного кодексу України. Оскільки органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України (ч. 2 ст. 19 Конституції 
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України), то за відсутності відповідної процедури припинити право власності 

на земельну ділянку з підстав, передбачених п.п. «а» та «б» ст. 143 

Земельного кодексу України, у законний спосіб не можна, адже не відомо, 

який саме орган (посадова особа) має повноваження щодо звернення до суду 

з відповідними вимогами [378]. 

Недоліком чинного Земельного кодексу України є також непередбачення 

чіткої та ефективної процедури примусового припинення прав на землю з 

підстав, які можуть застосовуватись у разі порушення екологічної безпеки 

при реалізації таких прав. Так, ст. 144 цього кодексу містить достатньо 

нечітку, з погляду можливості реалізації, процедуру припинення права 

користування землею. В цій статті і загалом у розділі 22 Земельного кодексу 

України окремо використовуються терміни «право користування» та «право 

власності» щодо земельних ділянок, тому положення ст. 144 навряд чи 

поширюються на випадки припинення останнього з названих прав, а значить 

застосування щодо осіб, які здійснюють спеціальне використання земель на 

титулі права власності, формально-юридично не є можливим.  

Крім того, неоднозначним є питання щодо порядку припинення права 

землекористування на підставі ст. 144 Земельного кодексу України. З одного 

боку, у чинній редакції не йдеться про необхідність обов’язкового звернення 

до суду для припинення відповідного права. Проте вважаємо слушною 

позицію А. М. Мірошниченка та Р. І. Марусенка щодо відсутності ясності в 

питанні, чи є рішення «відповідного органу» безпосередньою підставою для 

внесення до державного земельного кадастру (на сьогодні — Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно) даних про припинення 

відповідного права, чи з метою припинення права треба все-таки звертатися 

до суду. На думку науковців, перший варіант тлумачення начебто випливає з 

положення коментованої норми, яка нічого не каже про звернення до суду 

«відповідного органу», а навпаки, передбачає можливість оскарження до суду 
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рішення «відповідного органу» зацікавленою особою (ч. 3 коментованої 

статті); з іншого боку, у ст. 143 Земельного кодексу України, що встановлює 

підстави для примусового припинення прав на земельну ділянку, йдеться про 

те, що право припиняється «у судовому порядку» [378]. 

Нечіткість положень чинного законодавства зумовлює висновки судів, 

що містять очевидні внутрішні суперечності та не ґрунтуються на вимогах 

законодавства. Зокрема, господарський суд Київської області в рішенні у 

справі № 911/2314/16 за позовом заступника керівника Бориспільської 

місцевої прокуратури Київської області в інтересах держави в особі 

Жовтневої сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області 

до товариства з обмеженою відповідальністю «Пожежна та техногенна 

безпека» про розірвання договору оренди землі та стягнення заборгованості з 

орендної плати, зазначив, що з підстав, визначених п. «д» ст. 141 Земельного 

кодексу України у зв’язку з систематичною несплатою земельного податку 

або орендної плати не передбачено примусового припинення прав на 

земельну ділянку в судовому порядку, однак водночас, на думку суду, за 

наявності такої підстави припинення права має відбуватись відповідно до 

визначеної ст. 144 Земельного кодексу України процедури [379]. 

Вважаємо за доцільне вказати також на основний, на наш погляд, 

очевидний недолік судової процедури припинення права спеціального 

землекористування, що здійснюється з порушенням екологічної безпеки, - її 

тривалість у часі, обумовлена визначеними процесуальним законодавством 

строками. Враховуючи вказане, пропонуємо: доповнити ст. 143 Земельного 

кодексу України другою частиною такого змісту: «Примусове припинення 

права власності або права користування земельною ділянкою здійснюється в 

судовому порядку в разі порушення визначених законодавством кількісних 

або якісних показників екологічної безпеки. При цьому до винесення рішення 

судом щодо примусового припинення права на підставі цієї частини та 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_892/ed_2016_10_05/pravo1/T012768.html?pravo=1#892
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набрання ним законної сили, здійснення права власності або права 

користування земельною ділянкою може бути зупинено за рішенням 

уповноваженого органу державного, самоврядного або громадського 

контролю за використанням та охороною земель». 

Слід зазначити, що законодавство більшості пострадянських країн, як і 

вітчизняне, майже не містить чітких та ефективних процедур оперативного 

припинення права землекористування в разі, якщо його реалізація порушує 

екологічну безпеку, хоча трапляються і виключення. 

Зокрема, згідно з положеннями ст. 73 Земельного кодексу 

Азербаджанської республіки від 25 червня 1999 р. єдиною підставою для 

припинення права землекористування при порушенні екологічної безпеки є 

допущення під час користування забруднення землі хімічними та 

радіоактивними речовинами та забруднення навколишнього природного 

середовища [380]. При цьому згідно зі с. 75 цього Кодексу процедура 

припинення прав на земельні ділянки може здійснюватись як в судовому, так і 

позасудовому порядку, конкретні строки на її проведення не встановлені. 

Ще більш прогресивними щодо вітчизняного законодавства є положення 

Земельного кодексу Республіки Казахстан від 20 червня 2003 р. [381]. Так, ст. 

93 цього Кодексу використання земельної ділянки, яке призвело до значного 

погіршення екологічної обстановки (різновидом чого, вочевидь, є порушення 

екологічної безпеки), є підставою для примусового вилучення такої земельної 

ділянки в її власника або користувача.  

Крім згаданих недоліків нормативно визначених процедур, не можна не 

враховувати обмежені можливості органів державного нагляду (контролю) 

щодо виявлення можливих порушень у діяльності землекористувачів. Так, 

фіксація забруднення земель радіоактивними й хімічними речовинами, 

відходами, стічними водами, забруднення земель бактеріально-паразитични-

ми й карантинно-шкідливими організмами вимагає наявності не тільки 
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відповідних знань у посадових (службових) осіб контролюючих органів, а 

також необхідного устаткування, застосування якого мало статус належного 

та допустимого доказу при можливому розгляді справи щодо правомірності 

висновків перевірки судом. Вимоги до вимірювального обладнання, за умови 

недотримання яких зафіксовані ним показники не можуть вважатися 

достовірними, визначались Законом України «Про метрологію та 

метрологічну діяльність» від 11 лютого 1998 р. [382], яким передбачалось 

проведення так званої метрологічної атестації засобів вимірювання. Вимоги 

щодо проведення повірок (первинної та періодичних) засобів вимірювання 

встановлено також прийнятим на заміну цього закону Законом України «Про 

метрологію та метрологічну діяльність» від 5 червня 2014 р. [383]. 

Окремі контрольні органи нерідко не мають у своєму розпорядженні 

належним чином легалізованого устаткування для проведення інструменталь-

но-лабораторного контролю [384], що унеможливлює фіксацію відповідних 

порушень й ініціювання процедури примусового припинення права 

землекористування, яке здійснюється з порушеннями екологічної безпеки. 

Крім того, недоліком чинної процедури примусового припинення права 

землекористування треба визнати неможливість її ініціювання за ініціативи 

приватної особи, права та законні інтереси якої порушуються, адже таке 

право надано лише працівникам контролюючих органів. До того ж, чинне 

законодавство України взагалі не передбачає можливості вжиття примусових 

заходів щодо припинення використання земель, якщо воно створює 

небезпеку порушення екологічної безпеки в майбутньому. 

Водночас, наприклад у США, право приватної особи на звернення до 

суду з вимогою про припинення використання земель іншою особою, що не 

тільки завдає шкоди її здоров’ю, а навіть створює таку загрозу, гарантоване та 

безумовне. Так, відповідні можливості передбачені в разі забруднення або 

наявності загрози забруднення земель відходами. При цьому звернутися до 



261 

 

суду з вимогою заборонити землекористувачу вчинення дій, що призводять до 

забруднення, зокрема заборонити використання земельної ділянки, залежно 

від особливостей конкретної ситуації, може будь-яка особа, здоров’ю якої 

завдано або може бути завдано шкоди. Відповідна заборона судом може бути 

видана, якщо буде доведено значну вірогідність завдання шкоди за умови 

відсутності інших засобів правового захисту [385], тобто враховується баланс 

економічної та екологічної складових сталого розвитку. 

Викладене в цьому підрозділі дає підстави для висновків про те, що 

ефективне правове регулювання екологічної безпеки при здійсненні права 

спеціального землекористування за чинного стану вітчизняного 

законодавства не може здійснюватись, адже норми, що регулюють конкретні 

різновиди земельних правовідносин, найчастіше не враховують і не 

відображають положень норм-принципів, якими визнається пріоритетність 

гарантування екологічної безпеки в зазначених правовідносинах. 

Досягнення мети ефективного забезпечення екологічної безпеки при 

здійсненні права спеціального землекористування може бути можливим за 

умови належного упорядкування системи правових заходів (засобів), 

спрямованих на недопущення порушення екологічної безпеки або його 

припинення в процесі реалізації зазначеного права, характеристику яких 

наведено в цьому підрозділі. 

 

4.3. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки 

спеціального водокористування 

 

Важливими об’єктами права спеціального природокористування, при 

використанні яких може порушуватись екологічна безпека, є води, життєво 

важливий вплив яких на життя й здоров’я людини є безсумнівним.  
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Фактично основний вплив спеціального водокористування для потреб 

економіки на екологічну безпеку полягає в забрудненні вод і водних об’єктів, 

які є джерелом питного водопостачання.  

Однією з основних глобальних проблем людства в XXI столітті є брак 

якщо не якісної, то хоча б чистої питної води — життєво необхідного 

природного ресурсу для фізичного існування homo sapiens. 

Важливо, що ця проблема є міжнародною. Недарма Генеральний 

секретар ООН Пан Гі Мун, беручи участь у Водному саміті в Будапешті, 

повідомив, що до 2030 р. брак питної води може стати проблемою для 40 % 

населення планети [386]. 

Брак питної води визнаний однією з основних глобальних проблем 

людства в ХХІ столітті, обґрунтованість чого, на нашу думку, красномовно 

підтверджує інформація про те, що наразі майже мільярд людей у світі не 

мають доступу до чистої безпечної води та у зв’язку з цим щоденно зазнають 

ризику смертельного захворювання [387]. Крім того, щорічно 443 мільйон-

днів занять у школі пропускається учнями через хвороби, спричинені 

споживанням неякісної питної води [388]. 

Як вже зазначалося, Україна також має проблеми у сфері використання 

вод і водних ресурсів. Факт наявності таких проблем констатується та 

визнається самою державою на рівні чинного законодавства щодо захисту 

національної безпеки, підкреслюючи тим самим важливість цього питання 

для існування української держави. Так, погіршення екологічного стану 

водних басейнів, загострення проблеми транскордонних забруднень і 

зниження якості води в ст. 7 Закону України «Про основи національної 

безпеки», який діяв до літа 2018 р., було названо однією з основних загроз 

національній безпеці в екологічній сфері. Поліпшення екологічного стану 

річок України, насамперед басейну р. Дніпро, та якості питної води ст. 8 
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цього Закону тривалий час визнавалось одним з головних напрямів державної 

політики з питань національної безпеки. 

Крім того, чинне вітчизняне законодавство допускає паралельне й 

одночасне використання одного й того самого водного об’єкта для забору 

води для питних потреб та, зокрема, для скидання в нього забруднюючих 

речовин, що вже є ризикованим, адже створює ймовірність забруднення під 

час такого скидання вод, які потрапляють у водогін. Від цього не убезпечують 

ані встановлені нормативи, ані визначені нормативно обов’язки осіб, що 

здійснюють таке скидання. Зумовлено це різними факторами, серед яких 

можна виокремити: відсутність технічних можливостей для правильного 

визначення вмісту забруднюючих речовин у воді; об’єктивну неможливість за 

конкретних умов водокористування (через рівень уже наявного забруднення) 

не порушувати відповідні нормативи; необізнаність конкретних 

водокористувачів або їх працівників з їх обов’язками; свідоме порушення 

приписів чинного законодавства, у тому числі через обізнаність про 

проблемність доведення порушень водного законодавства, насамперед через 

технічні складнощі фіксації таких порушень конкретними особами [389, c. 

337]. 

Важливість забезпечення раціонального та безпечного для людини 

водокористування випливає також зі змісту деяких інших законодавчих актів 

України програмного характеру, що визначають цілі, принципи, напрями та 

основні заходи, які мають бути вжиті в державі для забезпечення безпечних 

для людини умов існування, зокрема, Основних засад (стратегії) державної 

екологічної політики на період до 2020 року. 

Основні обов’язки спеціальних водокористувачів визначено в ст. 44 

Водного кодексу України. Варто зазначити, що переважна більшість таких 

обов’язків може сприяти як охороні вод (бо такі обов’язки за своєю сутністю 

передусім є природоохоронними), так і за певних умов забезпеченню 
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екологічної безпеки. Звернемо увагу на те, що в тексті Водного кодексу 

України (зокрема, у п. 7 ч. 1 ст. 8, п. 14 ч. 1 ст. 8-1) згадується поняття 

«екологічна безпека водокористування», яке досі не отримало належного 

закріплення в нормах, що визначають правосуб’єктність спеціальних 

водокористувачів. 

Загалом позитивно оцінюючи нормативне закріплення зазначених 

обов’язків, не можна не зазначити недостатню чіткість та повноту 

використаних формулювань, що може значно ускладнити встановлення 

обсягу конкретного обов’язку (що конкретно має вчинити особа) і 

кваліфікації дій конкретного користувача вод як таких, що вчинені з 

дотриманням/недотриманням такого обов’язку. Такими неоднозначними 

нечіткими формулюваннями є, зокрема, «ефективні сучасні технічні засоби і 

технології», «належний стан», «поліпшення якості вод», «технічні пристрої», 

«заходи щодо поліпшення стану вод». 

Крім того, більшість з зазначених в ст. 44 Водного кодексу України 

обов’язків є бланкетними за своєю сутністю, адже для встановлення їх змісту 

нерідко необхідно звертатися до інших положень чинного законодавства, 

яких насправді може й не існувати. Наприклад, чинним законодавством не 

передбачено порядку погодження здійснення водокористувачами 

гідротехнічних та/або лісомеліоративних заходів щодо охорони вод від 

вичерпання або поліпшення їх стану, водночас відповідний обов’язок 

зазначено у вказаній статті. 

Враховуючи це, доцільно розглянути питання про системне 

вдосконалення водного законодавства у відповідній частині шляхом: 1) 

закріплення обов’язку щодо здійснення екологічно безпечного 

водокористування з уточненням його змісту належними кількісно-якісними 

характеристиками (що може бути реалізоване шляхом доповнення ст. 44 

Водного кодексу України п. 1-1) наступного змісту: «при здійсненні 
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спеціального водокористування дотримуватись визначених законодавством 

кількісних та якісних показників екологічної безпеки»); 2) закріплення 

чітких, однозначно зрозумілих положень, які давали б можливість з’ясувати 

зміст конкретного обов’язку, за умови дотримання якого не 

порушуватиметься екологічна безпека у разі використання при формулюванні 

такого обов’язку бланкетних конструкцій. 

Окремо варто зупинитися на характеристиці такого з нормативно 

закріплених у Водному кодексі України обов’язків водокористувачів, як 

дотримання встановлених нормативів гранично допустимого скидання 

забруднюючих речовин. На нашу думку, саме цей обов’язок, за умови 

створення правових умов для його належного виконання (зокрема 

ефективного виявлення фактів порушень і невідворотності істотного 

покарання за таке порушення) може стати однією з найбільш важливих та 

ефективних гарантій забезпечення безпечного для життя та здоров’я людини 

використання вод. Пояснюється це насамперед тим, що нормативи, яких 

названим обов’язком зобов’язано дотримуватися водокористувачів, 

відповідно до положень Водного кодексу України тісно пов’язані з так 

званими нормативами екологічної безпеки водокористування. Такими 

нормативами відповідно до приписів ст. 36 вказаного Кодексу є: а) гранично 

допустимі концентрації речовин у водних об’єктах, вода яких 

використовується для задоволення питних, господарсько-побутових та інших 

потреб населення; б) гранично допустимі концентрації речовин у водних 

об’єктах, вода яких використовується для потреб рибного господарства. 

Статтею 38 Водного кодексу України також встановлено, що нормативи 

гранично допустимого скидання забруднюючих речовин встановлюються з 

метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості води водних 

об’єктів. 
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Порядок розроблення й затвердження нормативів гранично допустимого 

скидання забруднюючих речовин затверджено Постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 вересня 1996 р. № 1100 [390]. Названий нормативно-

правовий акт прямо не визначає процедури розроблення відповідних 

нормативів, зазначаючи лише, що: а) водокористувачі є замовниками 

розроблення нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих 

речовин, що скидаються ними до водних об’єктів (п. 10), б) розроблення 

нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин для 

скидання зворотних вод підприємств, установ та організацій, які 

проектуються, здійснюється в складі передпроектної (техніко-економічне 

обґрунтування або техніко-економічний розрахунок) і проектно-кошторисної 

(проект, робочий проект) на нове будівництво, розширення, реконструкцію та 

їх технічне переоснащення (п. 11), та в) розроблені нормативи гранично 

допустимих скидів забруднюючих речовин подаються водокористувачем 

органам, уповноваженим видавати дозвіл на спеціальне водокористування, у 

складі документів, які додаються до заяви для отримання дозволу на 

спеціальне водокористування (п. 13). 

Вважаємо, що недоліками такої процедури, які можуть нівелювати 

позитивне значення впровадження нормативів гранично допустимих скидів, 

є: 1) непередбачення обов’язку отримувати норматив таких скидів як 

документ дозвільного характеру Законом України «Про перелік документів 

дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», що з огляду на зміст 

ст. 1 названого закону ставить під сумнів обов’язковість такого отримання; 2) 

відсутність гарантій достовірності інформації, відображеної у відповідному, 

адже такий норматив розробляється зацікавленою в отриманні від замовника 

коштів за таке розроблення особою, щодо забезпечення неупередженості якої 

відсутні будь-які правові гарантії; 3) відсутність належних матеріально-

технічних можливостей у дозвільного органу перевірити обґрунтованість і 
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правильність кількісно-якісних показників, на підставі яких розроблено 

норматив гранично допустимих скидів; 4) відсутність конкретних критеріїв 

належності або неналежності розробленого нормативу гранично допустимих 

скидів і наслідків установлення такої неналежності для прийняття рішення 

про видачу дозволу на спеціальне водокористування. Тому процедури видачі 

зазначеного дозвільного документа та розроблення проекту гранично 

допустимих скидів мають бути нормативно узгоджені відповідно до змісту 

висловлених вище зауважень. 

Попередженню порушення екологічної безпеки при здійсненні скидання 

забруднюючих речовин у води може сприяти також визначений ст. 41 

Водного кодексу України обов’язок не скидати у водні об’єкти речовини, для 

яких не встановлено нормативи екологічної безпеки водокористування та 

нормативи гранично допустимого скидання. Проте крім того, що будь-якого 

ефективного механізму контролю за дотриманням цього законодавством не 

визначається, ч. 2 аналізованої статті дає можливість обходити визначену 

заборону. Так, передбачено, що скидання таких речовин у виняткових 

випадках може бути дозволено центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, і центральним органом виконавчої 

влади, який реалізує державну політику в галузях рибного господарства та 

рибної промисловості, за умови, що впродовж установленого ними періоду ці 

нормативи будуть розроблені та затверджені. 

Враховуючи відсутність будь-яких конкретних єдиних нормативних 

підстав для надання права на викиди за відсутності нормативів, а також 

передбачення граничних строків реалізації такого права, відповідні органи 

отримують можливість для різного застосування положень ч. 2 ст. 41 Водного 

кодексу України, а також для зловживань.  
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Важливо, що окремі обов’язки спеціальних водокористувачів, 

дотримання яких може сприяти забезпеченню екологічної безпеки, містяться 

також у положеннях Водного кодексу України, що стосуються здійснення 

такого користування для потреб окремих сфер економічної діяльності: під час 

користування водними об’єктами для промислових потреб (ч. 1 ст. 66); під 

час використання суден та інших плавучих засобів (ч. 3 ст. 67); при веденні 

рибного господарства (ч. 3 ст. 68). 

Треба визнати позитивним з позицій забезпечення екологічної безпеки 

водокористування наявність у Водному кодексі України окремої глави 14 

«Умови скидання зворотніх вод у водні об’єкти», у ст. 70 якої, зокрема 

закріплено, що скидання стічних вод у водні об’єкти допускається лише за 

умови наявності нормативів гранично допустимих концентрацій і 

встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих 

речовин.  

Забезпеченню екологічної безпеки в досліджуваних відносинах можуть 

сприяти також приписи ст. 59 Водного кодексу України, якими визначено 

обов’язки підприємств, установ та організацій, у віданні яких перебувають 

питні та господарсько-побутові водогони. 

Характеристику окремих видів юридичної відповідальності, які можуть 

бути застосовані до спеціальних водокористувачів, які порушують екологічну 

безпеку, традиційно для цієї роботи почнемо з кримінальної. Єдиним складом 

злочину, який безпосередньо стосується порушень екологічної безпеки при 

здійсненні використання вод, є склад, закріплений у ст. 242 Кримінального 

кодексу України. Позитивним в аналізованому складі злочину варто визнати 

передбачення такого наслідку порушення правил охорони вод, як створення 

небезпеки для життя, здоров’я людей чи довкілля, адже таким чином 

законодавець дав можливість притягнути до відповідальності не тільки тих 

осіб, які порушили правила охорони вод (водних об’єктів), чим було завдано 
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шкоди населенню й довкіллю, а й тих, дії яких лише створили ймовірність 

заподіяння такої шкоди. За таких умов є можливість реалізувати функцію 

загальної превенції аналізованого виду юридичної відповідальності, 

попередивши порушення екологічної безпеки. Так, знаючи про можливі 

негативні наслідки створення вказаної небезпеки, потенційні порушники 

будуть намагатись уникнути вчинення цього злочину. 

Проте ефективність превентивної ролі складу злочину, визначеного в ст. 

242 Кримінального кодексу України, значно посилиться в разі передбачення 

адекватних ступеню тяжкості такого порушення виду покарання, а також 

невідворотності виявлення та фіксації злочинного діяння. 

На нашу думку, передбачені ч. 1 цієї статті санкції є недостатньо 

суворими, адже дають можливість призначити винній особі покарання у 

вигляді штрафу в розмірі від 1700 до 3400 гривень за діяння, яке може мати 

дуже серйозні наслідки як для якості вод й екосистем, так і для довкілля та 

екологічної безпеки, причому нерідко спричинені наслідки можуть бути 

необоротними, а заподіяна шкода невідновлюваною. 

Пропонуємо уточнити аналізований склад злочину щодо діянь, які є 

кримінально караними, можливих кваліфікуючих ознак (диференціювати 

відповідальність залежно від кількості населення, для життя чи здоров’я яких 

виникла небезпека або яким заподіяно шкоди), а також переглянути щодо 

посилення як меж визначених санкцій, так і різновидів передбачених 

покарань. Зокрема, диспозицію ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України 

після слів «охорони вод (водних об’єктів)» доповнити такими словами після 

коми: «встановлених законодавством показників (нормативів) безпечності 

використання вод для життя або здоров’я людини». Крім того, вважаємо за 

потрібне доповнити ст. 242 третьою частиною, яка передбачала б в якості 

кваліфікуючих ознак загибель чи захворювання людей, тоді як наслідками як 

необхідною складовою об’єктивної сторони складу злочину в ч. 2 цієї ж 
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статті пропонується визначити створення небезпеки загибелі або 

захворювання людей. 

На відміну від Кримінального кодексу України, чинний Кодекс України 

про адміністративні правовопорушення передбачає більшу кількість складів 

адміністративних правопорушень, до відповідальності за вчинення яких 

можуть бути притягнені особи, винні в порушенні екологічної безпеки при 

здійсненні спеціального водокористування. Йдеться про склади, закріплені в 

ст. ст. 59, 59-1, 60, 61 зазначеного кодексу. 

Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку про значний 

перелік складів правопорушень, які можуть бути інкриміновані 

водокористувачу, діяння якого можуть порушити або порушують екологічну 

безпеку, адже об’єктивна сторона таких порушень полягає насамперед у 

забрудненні вод. 

Водночас зазначені склади правопорушень підлягають істотному 

удосконаленню шляхом: 1) передбачення чітких та однозначних 

формулювань, придатних для доведення наявності підстав для 

адміністративної відповідальності саме за створення небезпеки порушення 

чи порушення екологічної безпеки внаслідок недотримання відповідного 

обов’язку/обов’язків спеціальним водокористувачем; 2) суттєвого збільшення 

розмірів стягнень, адже, насамперед діапазон штрафу в межах декількох 

сотень гривень, який визначено в більшості санкцій, не тільки не відповідає 

ступеню суспільної шкідливості правопорушень і не виконує превентивної 

функції, а й стимулює до вчинення таких правопорушень своїм неадекватно 

низьким рівнем. У зв’язку із зазначеним пропонуємо доповнити Кодекс 

України про адміністративні правопорушення ст. 60-1 «Недотримання 

кількісних та якісних показників екологічної безпеки спеціального 

водокористування». Цей склад адміністративного правопорушення 

пропонуємо визначити формальним, тому слід сформулювати його 
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об’єктивну сторону таким чином: «Недотримання встановлених 

законодавством кількісних та якісних показників екологічної безпечності 

спеціального водокористування».  

Зрозуміло, що такі зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення слід вносити не раніше розроблення та затвердження на 

рівні Постанови Кабінету Міністрів України відповідних кількісних та 

якісних показників екологічної безпеки спеціального водокористування. 

Статтею 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

передбачено, що на складання протоколів про адміністративне 

правопорушення за ст.ст. 59, 59-1, 60, 61 цього Кодексу в справах про 

адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до відання органів, 

вказаних у його ст. ст. 222–244-19, мають право уповноважені на те посадові 

особи цих органів. Відповідно до ст. 242-1 право здійснювати розгляд 

зазначених справ по суті надано Держекоінспекції. Враховуючи позицію 

автора щодо необхідності посилення ролі та значення громадського 

екологічного контролю як важливої гарантії від порушень екологічної 

безпеки у сфері спеціального природокористування, вважаємо за доцільне 

доповнити визначений ст. 255 перелік осіб, які мають право на складання 

протоколів за наведеними в першому речення цього абзацу статтями Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. Таке право пропонуємо надати 

представникам громадських об’єднань, статутними завданнями яких 

визначено сприяння реалізації екологічних прав їх членів, для чого в 

запропонованому в попередніх розділах для включення в Кодекс України про 

адміністративні правопорушення пункті 7-2 ч. 2 ст. 255 пропонуємо 

додатково зазначити відповідні склади адміністративних «водних» 

правопорушень, вказавши номери відповідних статей цього Кодексу (ст.ст. 59, 

59-1, 60, 61). 
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Держекоінспекції надано право здійснювати державний контролю за 

дотриманням водного законодавства, при цьому переважна більшість наданих 

повноважень прямо або опосередковано може бути використана для 

забезпечення екологічної безпеки. Важливо також те, що названому органу 

надано право здійснювати контрольні повноваження щодо всіх суб’єктів, які 

здійснюють до спеціального водокористування. Незважаючи на істотний 

перелік підконтрольних видів діяльності у сфері водокористування, 

визначений у положенні про Держекоінспекцію, конкретної процедури 

проведення заходів контролю за дотриманням водного законодавства при їх 

здійсненні чинним законодавством чітко не визначено.  Ця ситуація, на нашу 

думку, не сприяє ефективності та прозорості контролю у відповідній сфері, а 

отже, не дає змогу належним чином забезпечити баланс екологічної та 

економічної складових сталого розвитку.  

Негативним явищем в аспекті оперативного припинення чи 

попередження можливих порушень екологічної безпеки є необхідність 

проходження через тривалу за часом проведення процедуру винесення 

припису про усунення порушень (абз. 6 ч. 3 ст. 55 Водного кодексу України), 

а також вже згадувані обмеження щодо проведення контрольних заходів, 

визначені насамперед Законом України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Постановою «Про 

затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем 

ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного 

середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду 

(контролю)». Як наслідок, можна констатувати, що де-факто чинне 

законодавство фактично унеможливлює можливість оперативного впливу на 

випадки порушення законодавства при здійсненні спеціального використання 

вод, адже між моментом виявлення порушення й часом здійснення 

контрольного заходу (якщо останній не заборонений на законодавчому рівні), 
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може минути декілька тижнів, а то й місяців, коли вже виявити та зафіксувати 

порушення буде об’єктивно неможливо. 

Крім того, зі змісту ст. 55 Водного кодексу України зрозуміло, що такої 

підстави припинення права спеціального водокористування, як порушення 

або виникнення загрози порушення екологічної безпеки під час його 

здійснення, вказаний Кодекс не містить. Крім того, слід звернути увагу на 

відсутність у Водному кодексі України чіткої процедури припинення права 

спеціального водокористування, а також широко застосовуваними у 

правозастосовчій практиці положеннями ч. 7 ст. 4-1 Закону України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності», відповідно до яких 

імперативно передбачається тривала процедура, застосовувана в разі 

виявлення порушень законодавства під час здійснення діяльності на підставі 

документа дозвільного характеру (різновидом якого є дозвіл на спеціальне 

водокористування). Таке виявлення є підставою для анулювання цього 

документа виключно в судовому порядку за позовом відповідного 

дозвільного органу, однак зверненню до суду обов’язково має передувати 

припис про усунення порушень з наданням достатнього часу для їх усунення.  

З метою удосконалення процитованих вище положень Водного кодексу 

України, пропонуємо на першому етапі, до внесення системних змін до 

водного законодавства у відповідній частині: а) доповнити ч. 2 ст. 55 

вказаного Кодексу п’ятим абзацем такого змісту: «порушення визначених 

законодавством кількісних або якісних показників (нормативів) безпечності 

використання вод для життя або здоров’я людини,. Анулювання дозволу на 

спеціальне водокористування з визначеної в попередньому реченні підстави  

може здійснюватись також за рішенням органу нагляду (контролю), який 

встановив порушення таких кількісних або якісних показників (нормативів) 

безпечності використання вод для життя або здоров’я людини».  
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Крім того, запровадження таких змін має здійснюватись одночасно з 

нормативним закріпленням пріоритету положень екологічного законодавства 

щодо положень Закону України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності» і Закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» [89, c. 285], які 

унеможливили б поширення вимог ч. 7 ст. 4-1 першого із названих Законів на 

сферу спеціального природокористування. 

Водночас, вказані вище нечіткі й неоднозначні положення чинного 

законодавства зумовлюють неоднозначну судову практику, що нерідко 

зводиться до формального (поверхневого) розгляду відповідної справ й не 

сприяє ефективному попередженню екологічної безпеки під час здійснення 

спеціального водокористування та врахуванню необхідності забезпечення 

балансу екологічного та економічного інтересів.  

Зокрема, ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 

21.01.2015 р. у справі № 147923/12/9104 [391] за позовом Відкритого 

акціонерного товариства «Тернопільське об’єднання «Текстерно» до 

Державного закладу «Тернопільська міська санітарно-епідеміологічна 

станція» про скасування винесених ще в 2011 р. постанов про застосування 

до позивача адміністративно-запобіжних заходів за порушення санітарного 

законодавства, залишено в силі постанову суду першої інстанції, якою 

відмовлено в задоволенні адміністративного позову в повному обсязі. 

Предметом розгляду в справі було питання щодо якості питної води, яка 

добувалась із свердловин на території позивача. Фактично справа 

розглядалась судами близько трьох років, і незважаючи на такий тривалий 

час, суд апеляційної інстанції, на наш погляд, формально підійшов до 

розгляду справи, навівши лише перелік наявних в її матеріалах документів, 

які, на думку колегії суддів, вказують на обґрунтованість оскаржуваних 

постанов, не здійснивши критичної оцінки й дослідження змісту таких 
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документів. При цьому впродовж усього часу розгляду справи, згідно з 

загальнодоступною інформацією [392], позивач ВАТ «Тернопільське об’єд-

нання «Текстерно» продовжував свою діяльність, що вказує на 

неефективність застосовуваних органами санітарно-епідеміологічної служби 

заходів.  

Вищий адміністративний суд України 16.06.2015 р. виніс ухвалу у справі 

№ К/800/5654/14 [393] за позовом Львівського міського комунального 

підприємства «Львівводоканал» до Державного управління охорони 

навколишнього природного середовища у Львівській області (яке припинило 

свою діяльність більш як за 2 роки до розгляду справи судом касаційної 

інстанції) про визнання протиправною бездіяльність щодо непродовження 

дозволу на спеціальне водокористування. Судом касаційної інстанції 

скасовано постанову суду апеляційної інстанції та залишено в силі постанову 

суду першої інстанції в справі, якою в задоволенні позовних вимог було 

відмовлено. При цьому, суд касаційної інстанції лише навів перелік обставин, 

раніше встановлених у справі, не вдаючись жодним чином до їх критичного 

аналізу на предмет правильності застосування норм матеріального та 

процесуального права у справі. Більш того, розгляд справи жодним чином не 

впливав на продовження діяльності позивача, який є єдиним суб’єктом 

господарювання, що надає послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення у Львові [394].  

У справі № П/811/2130/15 Дніпропетровський апеляційний 

адміністративний суд однозначно вказав, що здійснення діяльності зі 

спеціального водокористування без отримання дозволу є неправомірним, не 

надавши жодної оцінки доводам позивача про незаконне зволікання 

дозвільним органом з видачею відповідного дозволу [395].  

Вищий адміністративний суд України погодився із законністю 

припинення спору щодо неправомірного здійснення спеціального 
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водокористування шляхом укладення мирової угоди між водокористувачем та 

дозвільним органом і залишив в силі ухвали Донецького окружного 

адміністративного суду від 20 березня 2008 р. і Донецького апеляційного 

адміністративного суду від 03 березня 2011 р., якими було затверджено 

мирову угоду між комунальним підприємством «Компанія «Вода Донбасу» та 

Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в 

Донецькій області, якою припинено спір щодо дотримання екологічних вимог 

спеціального водокористування [396]. На нашу думку, можливість 

завершення спорів у сфері спеціального природокористування, учасниками 

яких є дозвільні органи, а предметом наявність порушень екологічного 

законодавства, є неприпустимим, адже в усіх таких спорах є ймовірність 

неврахування або порушення публічного екологічного інтересу. Однак 

нечіткість законодавства в цій частині дає змогу судам «легалізовувати» такі 

сумнівні домовленості (мирові угоди).  

Водночас, на цей час в Єдиному державному реєстрі судових рішень 

відсутні відомості про справи щодо припинення права спеціального 

використання вод через здійснення такої діяльності з порушенням 

екологічної безпеки, що вказує на необхідність суттєвого удосконалення 

відповідного законодавства. 

Зазначимо, що законодавство більшості пострадянських країн, як і 

вітчизняне, не містить чітких та ефективних процедур оперативного 

припинення права водокористування у випадку, якщо його реалізація 

порушує екологічну безпеку, хоча в деяких країнах є окремі норми, що 

можуть бути використані для припинення порушення екологічної безпеки 

при реалізації вказаного права як підстави названого припинення. 

Зокрема, ч. 1 ст. 41 Водного кодексу Російської Федерації [397] 

водокористування може бути припинене або обмежене в разі: 1) загрози 

заподіяння шкоди життю або здоров’ю людини; 2) виникнення радіаційної 
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аварії чи інших надзвичайних ситуацій природного чи техногенного 

характеру; 3) заподіяння шкоди довкіллю. Отже, по суті, усі названі підстави 

можуть бути використані для припинення можливого порушення екологічної 

безпеки водокористувачем. Водночас докладної процедури такого 

припинення цей кодекс не містить, що, вочевидь, значною мірою нівелює 

позитивні наслідки від визначення згаданих підстав.  

У Водному кодексі Республіки Казахстан [398] передбачено такі 

підстави припинення права спеціального водокористування шляхом 

позбавлення дозволу на спеціальне водокористування у випадку неусунення 

порушень, що були підставою для зупинення дії дозволу на спеціальне 

водокористування. Фактично, зазначену підставу може бути використано у 

разі, якщо раніше такі порушення екологічної безпеки вже були підставою 

для зупинення дії такого дозволу. Водночас конкретних підстав призупинення 

дії відповідного дозволу аналізований нормативний акт не містить. 

Підсумовуючи проведене в цьому підрозділі дослідження, слід 

зазначити, що норми чинного водного законодавства містять окремі 

положення, які за своїм змістом спрямовані на регулювання екологічної 

безпеки при реалізації права спеціального водокористування. Водночас такі 

норми не мають системного характеру, недостатньо деталізовані для 

повноцінного встановлення їх змісту, а також нерідко є бланкетними. 

Тому очевидно, що водне законодавство у відповідній частині має бути 

удосконалене, до того ж основна увага має бути приділена розробленню та 

затвердженню так званих кількісних та якісних показників (нормативів) 

екологічної безпеки спеціального водокористування (окремо за кожним 

видом такого користування), які матимуть статус юридичних критеріїв 

екологічної безпеки у відповідній сфері. Такі показники повинні бути 

адекватними сучасному рівню розвитку науки, а також сучасному стану 
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забруднення довкілля загалом і вод, а також зумовленому ним спектру 

екологічних ризиків.  

Одночасно із запровадженням таких нормативів, які стануть основою 

удосконалення правового регулювання відповідних відносин, слід також 

поліпшувати процедури контролю за дотриманням вказаних нормативів, 

припинення права водокористування при їх порушенні, притягнення винних 

у такому порушенні осіб до юридичної відповідальності, яка має передусім 

виконувати превентивну функцію. 

 

4.4. Напрями удосконалення національного законодавства з питань 

забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування  

 

Як вже зазначалося в цій роботі, основне спрямування правового 

регулювання відносин спеціального природокористування має бути 

сфокусовано передусім на попередження можливих порушень екологічної 

безпеки, що відповідає усталеним підходам в ЄС, а отже, є актуальним для 

України в контексті євроінтеграційних прагнень. Зазначене, зокрема, 

підтверджується змістом Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», 

затвердженої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. [399], та 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 р. 

«Про Стратегію національної безпеки України» введеного в дію Указом 

Президента України від 28 травня 2015 р. № 287/2015 [400]. 

Крім того, важливе значення при вдосконаленні нормативно-правового 

регулювання досліджуваних в цій роботі відносин відіграють міжнародно-

правові зобов’язання України щодо удосконалення її екологічного 

законодавства шляхом адаптації останнього до законодавства ЄС, визначені 

Угодою про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським 
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Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами [401, с. 228].  

Акти законодавства ЄС, які містять процедури, що мають бути 

запроваджені до вітчизняного законодавства, розподілені в Додатку ХХХ до 

вказаної в Угоди за сферами правового регулювання, при цьому значну 

частину актів становлять ті, що стосуються забезпечення екологічно 

безпечного природокористування [402, c. 290]. Зокрема: 1) у сфері управління 

довкіллям та інтеграції екологічної політики в інші галузеві політики 

передбачається адаптувати (по тексту вказаного Додатку зазначено 

кодифікувати): - Директиву № 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих 

державних і приватних проектів на навколишнє середовище, - Директиву 

№ 2003/4/ЄC про доступ громадськості до екологічної інформації та про 

скасування Директиви № 90/313/ЄЕС [403], а також - Директиву 

№ 2003/35/ЄC про забезпечення участі громадськості в підготовці окремих 

планів і програм, що стосуються навколишнього середовища, 2) у сфері 

якості атмосферного повітря мають бути адаптовані: - Директива 

№ 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для 

Європи [404], - Директива № 2004/107/ЄC про миш’як, кадмій, ртуть, нікель і 

поліциклічні ароматичні вуглеводні в атмосферному повітрі [405], 3) у сфері 

якості води та управління водними ресурсами, включаючи морське 

середовище, зобов’язання України стосуються запровадження в національне 

законодавство положень: - Директиви № 2000/60/ЄС про встановлення рамок 

діяльності Співтовариства у сфері водної політики [406] зі змінами і 

доповненнями, внесеними Рішенням № 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ 

ЄС, - Директиви № 91/271/ЄЕС про очистку міських стічних вод [407] зі 

змінами та доповненнями, внесеними Директивою № 98/15/ЄС та 

Регламентом (ЄС) № 1882/2003 і Регламентом (ЄС) № 1137/2008, а також - 



280 

 

Директиви № 98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання 

людиною [408], зі змінами й доповненнями. 

Слід зазначити, що більшість вказаних вище Директив з різним ступенем 

деталізації містять положення, що упорядковують окремі процедури та 

заходи, реалізація яких дає змогу забезпечити баланс екологічної та 

економічної складових сталого розвитку при здійсненні 

природокористування шляхом досягнення високого рівня екологічної 

безпечності такої діяльності. При цьому чимало відповідних положень мають 

чітко виражений превентивний характер, адже дають змогу оцінювати 

плановану діяльність до її початку й відмовляти в наданні дозволу на її 

здійснення в разі встановлення неможливості забезпечення екологічної 

безпеки при її проведенні. Однак адаптація вітчизняного екологічного 

законодавства до вказаних актів характеризується наявністю проблем [409, с. 

249-251]. 

Узагальнено серед передбачених зазначеними актами ЄС процедур і 

засобів слід виокремити: 1) оцінки можливості дотримання екологічної 

безпеки при здійсненні природокористування до надання відповідного 

дозвільного документа; 2) встановлення актуальних вимогам сьогодення 

конкретних кількісно-якісних показників діяльності у сфері спеціального 

природокористування, на предмет відповідності яким має бути оцінено 

плановану діяльність; 3) встановлення зобов’язань держав щодо поетапного 

запровадження більш жорстких вимог до здійснення певних видів діяльності, 

дотримання яких даватиме змогу зменшувати рівень екологічного ризику. 

Як зазначалось раніше в цій роботі, процедуру попереднього (тобто на 

стадії прийняття рішення про видачу відповідного дозволу) оцінювання 

екологічної безпечності здійснюваної діяльності, запровадження якої до 

національного законодавства може мати вплив також на сферу спеціального 

природокористування, містить передусім Директива № 2011/92/ЄС [410, с. 
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200]. Спроба часткового запровадження передбачених вказаною Директивою 

процедур здійснена в Україні у формі прийняття Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» [411, с. 138]. 

Враховуючи передбачення вказаною Директивою важливої процедури 

попередньої оцінки екологічних наслідків планованої діяльності, вважаємо 

доцільним ретельно проаналізувати зміст Директиви № 2011/92/ЄС, що дасть 

можливість з’ясувати особливості передбачених нею процедур, можливість їх 

запровадження до законодавства України та застосування як складової 

дозвільних процедур у сфері спеціального природокористування в Україні.  

Мета, цілі та основні концептуальні положення передбаченого вказаною 

директивою правового механізму яскраво та послідовно визначені в 

преамбулі до неї, де, зокрема зазначається, що: 1) передбачені механізми 

засновані на принципах попередження та превентивних дій; 2) дозволи на 

реалізацію визначеного переліку публічних і приватних проектів можуть 

видаватися виключно за умови попереднього проведення екологічного 

оцінювання можливих впливів таких проектів на довкілля; 3) оцінка 

відповідних проектів повинна здійснюватися із врахуванням потреби охорони 

здоров’я населення, забезпечення поліпшення довкілля, якості життя, 

різноманіття видів і збереження репродуктивної здатності екосистем до 

відтворення як головного ресурсу для життя; 4) забезпечення ефективної 

участі громадськості в прийнятті рішень за результатами відповідної оцінки, 

що полягає, з одного боку, у можливості висловлення своєї позиції 

громадськістю і, з іншого боку, у врахуванні такої позиції органом, що 

забезпечуватиме контрольованість і прозорість процесу прийняття рішень; 5) 

є важливим посилення ефективності оцінки проектів на життя і здоров’я 

людини та довкілля. 

Водночас державам-членам ЄС (а отже, на нашу думку, і Україні 

відповідно до умов Угоди про асоціацію) надано право деталізувати 
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положення аналізованої директиви шляхом: 1) встановлення критеріїв для 

віднесення певних проектів до числа тих, що підлягають попередній оцінці; 

2) визначення конкретного переліку інформації (документів), які мають 

надаватися з метою проведення оцінки можливих екологічних наслідків 

проекту; 3) визначення уповноваженого на здійснення відповідної оцінки 

державного органу; 4) визначення процедури, у яку може бути інтегрована 

процедура оцінки впливу проектів, або надання останній статусу самостійної 

процедури. 

Важливо також визначитись із об’єктами, які підлягають оцінюванню за 

процедурою, визначеною Директивою № 2011/92/ЄС, та названі за її текстом 

«окремі державні та приватні проекти». Так, відповідно до положень ст. 2 під 

терміном «проект» розуміється виконання будівельних робіт чи зведення 

інших споруд або систем та інші втручання в довкілля або ландшафт, зокрема 

видобування корисних копалин. Конкретні переліки проектів, які підлягають 

оцінці в обов’язковому порядку, визначено в Додатку № І до аналізованої 

директиви, а проекти, необхідність оцінки яких може бути диспозитивно 

визначена на рівні окремих держав–членів ЄС, зазначені в Додатку ІІ.  

У контексті тематики цієї роботи викликає інтерес перелік об’єктів, 

зазначених у Додатку ІІ Директиви № 2011/92/ЄС, проведення оцінки яких у 

відповідності до вимог цього акта ЄС не є обов’язковим і може передбачатись 

за рішенням конкретної держави-члена ЄС. Названий інтерес зумовлений 

тим, що значну частину таких об’єктів становлять природні ресурси або 

діяльність щодо їх використання. Зокрема, першими у вказаному переліку 

визначено проекти у сфері лісового, водного та сільського господарства, 

зокрема: проекти з реструктуризації сільських володінь; проекти з 

використання необроблених земель з метою ведення інтенсивного сільського 

господарства; проекти з управління водними ресурсами з метою здійснення 

сільськогосподарської діяльності, включно з проектами з іригації та 
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осушення земель. Крім того, серед об’єктів оцінки визначено штучні гірські 

виробки, відкриті гірські виробки та добування торфу, підземні гірські 

виробки, глибинне буріння (геотермальне, з метою зберігання ядерних 

відходів, водопостачання), підземне зберігання горючих газів тощо.  

Крім уже наведених, Додаток ІІ до Директиви № 2011/92/ЄС містить 

також низки інших різнопланових об’єктів, щодо яких може здійснюватись 

оцінка їх впливу на навколишнє середовище. Це, наприклад, підприємства 

харчової та легкої промисловості, цукрові заводи, гірськолижні траси, гоночні 

треки та траси для випробувань моторних транспортних засобів.  

Зазначений неповний перелік об’єктів, імперативно або диспозитивно 

визначених Директиві № 2011/92/ЄС як об’єктів відповідної оцінки, вказує на 

широкий спектр видів діяльності, здійснення яких, з позицій ЄС, може бути 

екологічно небезпечними та потребує попереднього оцінювання на предмет 

виявлення ймовірних наслідків. При цьому при реалізації переважної 

більшості з виокремлених об’єктів може здійснюватись або 

здійснюватиметься спеціальне використання окремих природних ресурсів 

(вод, атмосферного повітря, надр, лісів, земель або тваринного світу).  

Крім того, звертає на себе увагу специфіка застосовуваної термінології, 

яка, з одного боку, дає змогу доволі широкого тлумачення змісту окремих 

термінів (наприклад, «проекти з реструктуризації сільських землеволодінь», 

«ведення інтенсивного сільськогосподарського виробництва»), вжитих на 

позначення проектів, що підлягають оцінці, а, з іншого боку, не 

застосовується у вітчизняному законодавстві. Як наслідок, є підстави як для 

розширеного розуміння переліку проектів, що мають бути оцінені, так і для 

адаптації відповідних положень в Україні шляхом уточнення такого переліку 

з урахуванням національних особливостей господарювання та вживання 

термінів на позначення окремих видів діяльності. Такими національними 
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особливостями є притаманні нашій державі види діяльності або об’єкти, 

використання яких може бути або є екологічно небезпечним. 

Узагальнено передбачена Директивою № 2011/92/ЄС процедура оцінки 

впливу складається з кількох стадій, а саме: 

1. Подання зацікавленою в реалізації проекту особою інформації 

щодо відповідного проекту. Зміст такої інформації зазначено в Додатку № ІV і 

зокрема включає: опис проекту із зазначенням фізичних характеристик 

загалом і вимог щодо землекористування на етапах будівництва й 

експлуатації; опис головних характеристик виробничого процесу; оцінку 

типу та кількості очікуваних відходів і викидів (забруднення повітря, вод, 

ґрунтів, шум, вібрація, теплове випромінювання, радіація), що утворюються 

внаслідок реалізації проекту; опис основних вивчених заявником альтернатив 

реалізації проекту та обґрунтування вибору конкретного рішення; опис 

елементів (складових) довкілля, на які може бути здійснено значний вплив 

при реалізації запропонованого проекту, включно із населенням, фауною, 

флорою, ґрунтом, водою, повітрям, кліматичними факторами, ландшафтами 

та взаємозв’язок між переліченими об’єктами; опис потенційно значного 

(істотного) впливу запропонованого проекту на довкілля, що обумовлений: 1) 

реалізацією цього проекту, 2) використанням природних ресурсів, 3) 

викидами/скидами забруднюючих речовин та видаленням відходів; опис 

використаних заявником методів прогнозування, використаних ним для 

оцінки впливу проекту на довкілля; опис заходів, спрямованих на 

запобігання, зниження та подолання знаних негативних впливів на довкілля 

(у випадку їх виникнення). 

При цьому, ч. 2 ст. 5 аналізованої Директиви передбачає важливе, на 

нашу думку, положення, що дозволяє гарантувати також дотримання 

приватного інтересу заявника, відповідно до якого передбачено право 

останнього на отримання попереднього висновку щодо поданої розробником 
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інформації щодо проекту, що може надати можливість 

уточнити/змінити/удосконалити подану інформацію з метою отримання в 

подальшому позитивного висновку щодо проекту. 

Крім того, ч. 4 цієї ж статті передбачено зобов’язання держав-членів ЄС 

забезпечити надання заявнику всієї необхідної інформації щодо проекту, 

перелік якої наведено у першому абзаці цього пункту, у випадку володіння 

нею будь-якими органами влади.  

2. Після подання зацікавленою особою зазначеної у п. 1 інформації, 

органи влади, які можуть мати відношення до реалізації відповідного проекту 

в силу наявності особливих повноважень у сфері охорони довкілля, можуть 

висловити свої зауваження як щодо проекту, так і щодо заяви щодо 

отримання необхідного для його реалізації дозвільного документа. 

3. Інформування громадськості шляхом оприлюднення в друкованих або 

електронних засобах масової інформації відомостей про: 1) наявність запиту 

(звернення) щодо отримання дозволу на розробку проекта; 2) про те, що 

проект підлягає оцінці впливу на довкілля; 3) про природу (специфіку) 

можливих рішень щодо проекту або проекті такого рішення (за наявності); 4) 

про визначення доступності поданої заявником інформації та місці, строках і 

способах ознайомлення із нею; 5) детальний перелік вжитих з метою 

гарантування участі громадськості у прийнятті рішення щодо проекту заходів 

(наприклад, розсилка повідомлень поштою, публікація в місцевій пресі, 

проведення опитування громадської думки тощо).  

При цьому, громадськості, інтересів якої стосується або може 

стосуватись проект (якою визнається одна або декілька фізичних чи 

юридичних осіб), має бути надана для ознайомлення вся інформація, 

пов’язана із відповідним проектом, а також всі без виключення звіти та/або 

рекомендації компетентних органів державної влади щодо проекту. Важливо, 

що неурядові організації, що сприяють охороні довкілля та відповідають всім 



286 

 

вимогам відповідного національного законодавства країн їх створення, 

автоматично вважаються зацікавленими у розумінні Директиви № 2011/92/ЄС 

із наданням їм відповідних правових можливостей на участь у оцінці 

проектів. 

Крім зазначеного, зацікавленій громадськості національним 

законодавством мають бути надані своєчасні та ефективні можливості для 

участі в процедурі прийняття відповідних рішень в тому числі шляхом 

підготовки та подання власних висновків щодо проектів, реалізація яких 

планується. 

4. Прийняття рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на 

розробку проекту компетентним органом. 

5. Оприлюднення компетентним органом (органами) з метою 

інформування громадськості наступної інформації: 1) щодо змісту дозволу та 

будь-яких умов, що мають відношення до нього; 2) розглянуті питання та 

позиції, висловлені зацікавленою громадськістю, основні причини та доводи, 

на яких базується прийняте рішення, включно із описом інформації про 

участь громадськості в процесі прийняття відповідного рішення; 3) опис у 

випадку необхідності основних заходів щодо попередження, зниження і 

ліквідації значних наслідків негативного впливу на довкілля.  

6. За наявності підстав може мати місце оскарження зацікавленими 

особами рішень, прийнятих за наслідками оцінки проекту. При цьому, 

Директива у ст. 11 містить спеціальні норми щодо зобов’язань держав-

учасниць ЄС гарантувати у відповідності із національною правовою 

системою конкретної країни, право зацікавленої громадськості отримати 

доступ до процедури оскарження в суді або в іншому неупередженому органі, 

визначеному законодавством, вчинені в процесі оцінки проектів рішення, дії 

або бездіяльність в частині прав громадськості на участь у такій оцінці з 

мотивів порушення норм матеріального або процесуального права. 
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Окрім Директиви № 2011/92/ЄС, Угодою про асоціацію між Україною, з 

одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами передбачено запровадити до 

національного законодавства України механізми і процедури, визначені 

Директивою № 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів та програм на 

навколишнє середовище [412] та Директивою № 2003/35/ЄC про 

забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів та програм, 

що стосуються навколишнього середовища [413]. 

Як вбачається із змісту вказаних вище актів законодавства ЄС, 

європейське законодавство з питань попередньої оцінки екологічної 

безпечності планованої діяльності визнає важливу роль громадськості як 

активного реального, а не номінального, суб’єкта відповідних процедур, для 

чого визначено реальні правові гарантії. Зрозуміло, що ефективність участі 

громадськості залежить від рівня її поінформованості не тільки про 

особливості окремих програм, планів чи проектів, але й від наявності повних 

та достовірних відомостей про стан довкілля, що складався на певній 

території або в межах всієї держави. Так, наявність такої загальної інформації 

може дати можливість всебічно оцінити екологічну безпечність конкретного 

проекту (плану, програми) шляхом порівняння (співставлення) його 

індивідуальних кількісно-якісних параметрів із кількісно-якісними 

показниками довкілля, що вже склалися в місці, де планується реалізація 

відповідного проекту (плану, програми).  

Досягненню вказаної вище мети має сприяти запровадження до 

національного законодавства процедур, визначених Директивою 

№ 2003/4/ЄC про доступ громадськості до екологічної інформації [414]. 

Важливо відзначити, що термін «інформація щодо навколишнього 

природного середовища» розуміється у цій Директиві достатньо широко та 

означає будь-яку інформацію у письмовій, візуальній, звуковій, електронній 
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або у будь-якій іншій матеріальній формі стосовно: 1) складових 

навколишнього природного середовища, таких як повітря та атмосфера, вода, 

ґрунт, земля, ландшафти та об’єкти природного комплексу, такі, як водно-

болотяні угіддя, берегові та морські зони, біологічне різноманіття та його 

складові, включаючи генетично модифіковані організми, а також взаємодії 

між цими елементами; 2) таких факторів, як речовини, енергія, шум, 

радіоактивне випромінювання або відходи, викиди і стоки, а також інші 

викиди в навколишнє природне середовище, що впливають або можуть 

вплинути на його складові; 3) заходів (включаючи адміністративні), такі, як 

політика, законодавство, плани, програми, угоди про навколишнє природне 

середовище та діяльність, які впливають або можуть вплинути на елементи 

або фактори, зазначені вище, а також діяльності та заходів, призначених для 

захисту цих елементів; 4) звітів про застосування законодавства про 

навколишнє природне середовище; 5) аналізів рентабельності та інших 

економічних аналізів та припущень, використаних в рамках вищевказаних 

заходів та діяльності; 6) стану здоров’я та безпеки людей, в тому числі 

забруднення ланцюга харчування, за необхідності, умов життя людей, 

пам’ятників культури та побудованих споруд, в тій мірі, в якій на них вливає 

або може вплинути стан елементів навколишнього природного середовища, 

або, шляхом цих елементів, одним з факторів, заходів, видів діяльності, 

зазначених вище. 

У п. 1 Преамбули Директиви № 2003/4/ЄC визначено, що зростаючий 

доступ громадськості до інформації про навколишнє природне середовище та 

розповсюдження цієї інформації сприяють посиленню уваги до проблем 

навколишнього природного середовища, вільному обміну думками, участі 

громадськості у прийнятті рішень про навколишнє природне середовище і, як 

наслідок, покращенню стану навколишнього природного середовища. З 

метою удосконалення відповідного інформування цим актом ЄС визначено 
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необхідним, щоб органи державної влади оприлюднювали та 

розповсюджували серед широкого загалу інформацію про навколишнє 

природне середовище, зокрема, використовуючи інформаційні та 

комунікаційні технології. Також передбачається, що визначення інформації 

про вказане середовище має бути уточненим таким чином, щоб включити 

інформацію в будь-якій формі про: 1) стан навколишнього природного 

середовища, 2) фактори, заходи або діяльність, що впливають або можуть 

вплинути на або передбачених для захисту навколишнього природного 

середовища, 3) економічний аналіз та аналіз рентабельності, проведені у 

рамках таких заходів або діяльності, а також 4) стан здоров’я та безпеки, 

включаючи забруднення ланцюга харчування, умов життєдіяльності людей, 

пам’ятників культури та побудованих споруд в тому ступені, в якому на них 

впливають або можуть вплинути будь-які з вищенаведених факторів.  

Також Директивою № 2003/4/ЄC передбачено зобов’язання держав-

членів ЄС закріпити обов’язок національних органів державної влади 

надавати інформацію щодо навколишнього природного середовищ у формі чи 

форматі, який вимагає заявник, якщо ця інформація не оприлюднена в іншій 

формі або форматі, або є більш доцільним надати її в іншій формі або 

форматі.  

Додатково, зазначені органи повинні вживати усіх можливих зусиль для 

збереження інформації про навколишнє природне середовище, яку вони 

утримують або яка утримується для них, у формах та форматах, легко 

відтворюваних та легко доступних через електронні засоби передачі 

інформації. Окрім вказаного, держави-члени повинні визначити практичні 

процедури, згідно з якими інформація надається ефективно. Такі процедури 

мають гарантувати, що інформація є фактично та легко доступною і 

поступово оприлюднюватиметься для громадськості через державні 

телекомунікаційні мережі, включаючи загальнодоступні реєстри і списки 
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інформації щодо навколишнього природного середовища, яка утримується 

органами державної влади або для них.  

Проведений аналіз Директив, процедури яких Україна має запровадити у 

національне законодавство відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, 

з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, дає підстави для висновків щодо 

доцільності та обсягів такого запровадження, можливості поширення 

відповідних процедур на дозвільні відносини у сфері спеціального 

природокористування. 

Насамперед, слід відзначити прогресивність більшості проаналізованих 

процедур, передбачених європейським законодавством, що, окрім формальної 

підстави їх запровадження, якою є умови Угоди про асоціацію, вказує також 

на доцільність їх імплементації з огляду на змістовні підстави. Такими 

підставами вважаємо передусім посилення ефективності регулювання 

відповідних відносин через значно більш високий рівень дієвості та 

конкретності норм європейського права (якими визначено чіткі попереджуючі 

порушення механізми) порівняно із вітчизняним екологічним 

законодавством. Йдеться насамперед про визначення змісту попередньої 

оцінки екологічної безпечності певних видів діяльності, характеристика яких 

формалізована у проектах, планах, програмах, а також створення широких 

можливостей для громадськості контролювати проведення зазначеної оцінки 

та впливати на її результати, забезпечуючи тим самим їх достовірність та 

обґрунтованість. 

Вважаємо, що більшість передбачених Директивою № 2011/92/ЄС 

процедур попередньої оцінки можливих впливів екологічно небезпечних 

видів діяльності можливо й доцільно застосовувати також щодо видів 

спеціального природокористування. Це пояснюється як наявністю серед видів 

так званих «проектів», щодо яких проводиться відповідна оцінка, видів 
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такого користування, а також те, що при реалізації переважної більшості із 

виділених об’єктів може здійснюватись або здійснюватиметься спеціальне 

використання окремих природних ресурсів, яке у більшості випадків 

очевидно характеризуватиметься наявністю екологічного ризику.  

Враховуючи вказане, вважаємо за доцільне поширити визначені 

Директивою № 2011/92/ЄС процедури попередньої оцінки екологічних 

наслідків діяльності на спеціальне водо-, земле-, надро-, лісокористування та 

здійснення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами. При цьому, запровадження процедури вказаної 

попередньої оцінки не повинно дублювати інші подібні процедури, що 

передбачаються чинним законодавством, тобто користуючись термінологією 

проаналізованих вище актів ЄС, слід усунути дублювання відповідних 

процедур.  

Окрім наведеного вище, слід врахувати також прийняття Закону України 

«Про оцінку впливу на довкілля», який є наслідком імплементації 

передбачених Директивою № 2011/92/ЄС процедур у національне 

законодавство, адже внаслідок цього деякі види спеціального 

природокористування набувають статусу безпосередніх об’єктів зазначеної 

оцінки (перша група). До таких видів природокористування у ст. 3 

зазначеного закону, зокрема, віднесені: 1) будівництво окремих 

гідротехнічних споруд морських та річкових портів; 2) окремі види 

поводження з відходами; 3) окремі випадки забору підземних вод або 

штучного поповнення підземних вод; 4) окремі греблі, водосховища та інші 

об’єкти, призначені для утримання та постійного зберігання води; 5) 

видобування нафти та природного газу на континентальному шельфі; 6) 

кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом, їх 

перероблення чи збагачення на місці на певній площі; 7) установки для 
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очищення стічних вод із певної продуктивністю та інші [детальніше див.: 60, 

с. 390-395]. 

Деякі види спеціального природокористування, які ми умовно відносимо 

до другої групи, є опосередкованими об’єктами оцінки впливу на довкілля, 

адже здійснюються при реалізації видів діяльності, що підлягають оцінці 

впливу на довкілля. Наприклад, земле- та водокористування, яке 

здійснюється нафтопереробним заводом, що є об’єктом оцінки впливу на 

довкілля відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля».  

Третьою групою видів спеціального природокористування (вочевидь, 

найчисельнішою групою) є всі ті види, які не є безпосередніми або 

опосередкованими об’єктами процедури оцінки впливу на довкілля. 

 Щодо кожної із вказаних вище груп видів спеціального 

природокористування на нормативному рівні мають передбачені особливості 

попередньої оцінки екологічної їх безпечності.  

Вважаємо, що загальні засади проведення такої процедури попередньої 

оцінки мають бути визначені на рівні Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» та поресурсових законодавчих 

актів, а конкретний порядок проведення такої процедури слід доручити 

прийняти Кабінету Міністрів України. При цьому, такий конкретний порядок 

має передбачати особливості застосування передбаченої ним процедури по 

відношенню до кожної із трьох виділених вище груп відносин із спеціального 

природокористування. Водночас, окремі особливості досліджуваної 

процедури по відношенню до окремих видів природокористування, які 

підлягають оцінці впливу на довкілля, слід передбачити у Законі України 

«Про оцінку впливу на довкілля». 

Враховуючи викладене вище, пропонується наступні три правові моделі 

(варіанти) правового регулювання відповідних відносин, виділені окремо 
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щодо кожної із трьох вищевиділених груп видів спеціального 

природокористування [415, c. 207-209; 416, с. 82-85].  

Правова модель 1. У випадку здійснення певних видів спеціального 

природокористування, які є об’єктами оцінки впливу на довкілля відповідно 

до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», перевірку екологічної 

безпечності таких видів спеціального природокористування слід здійснювати 

в межах реалізації вказаної процедури оцінки впливу із визначенням 

відповідних особливостей. Для цього у зазначений закон мають бути внесені 

окремі зміни і доповнення, спрямовані на уточнення особливостей 

відповідної оцінки.  

По-перше, ст. 3 цього Закону слід доповнити cьомою частиною 

наступного змісту: «Щодо видів діяльності, вказаних в пунктах 8-12, 15, 16 (у 

випадку здійснення зберігання у підземних сховищах, розміщених у надрах), 

17, 21 частини другої цієї статті та в пунктах 2 (перший та другий абзаци), 3 

(перший абзац), 4 (другий абзац), 13 частини третьої цієї статті під час 

процедури оцінки впливу на довкілля здійснюється попередня оцінка їх 

екологічної безпечності у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України».  

Частину другу статті 6 цього Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» вважаємо доцільним доповнити ще одним абзацем наступного 

змісту: «У випадку підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля щодо видів 

діяльності, вказаних в частині сьомій статті 3 цього закону, такий звіт має 

включати відомості щодо можливих впливів такої діяльності на життя і 

здоров’я населення».  

Другу частину статті 9 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

пропонуємо доповнити четвертим реченням у наступній редакції: «Висновок 

з оцінки впливу на довкілля, в якому зазначено про встановлення 

неможливості екологічно безпечного здійснення вказаних у сьомій частині 
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статті 3 цього закону видів діяльності, є підставою для відмови у видачі 

рішення про провадження планованої діяльності». Третю частину статті 9 

цього ж Закону пропонуємо доповнити другим абзацем наступного змісту: 

«Перевірка повноти, достовірності і актуальності даних про екологічну 

безпечність планованої діяльності, вказаної у сьомій частині статті 3 цього 

закону, що містяться у наданих суб’єктом господарювання документах, 

перевіряєтьcя у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України для 

попередньої оцінки екологічної безпечності діяльності із спеціального 

природокористування».  

П’ята частина статті 9 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

має бути доповнена третім абзацом, який передбачатиме наступне: «У 

висновку з оцінки впливу на довкілля щодо видів діяльності, вказаних у 

сьомій частині статті 3 цього закону, мають бути детально відображені 

результати попередньої оцінки екологічної безпечності такої діяльності із 

чітким зазначенням результатів такої оцінки (можливо чи неможливо 

здійснювати плановану діяльність екологічно безпечно) та можливих 

альтернатив здійснення такої діяльності екологічно безпечно».  

Враховуючи можливість виникнення спорів, предметом яких буде 

питання щодо достовірності, повноти і фаховості проведення процедури 

попередньої оцінки екологічної безпечності відповідних видів діяльності, 

вважаємо за доцільне вилучити із назви статті 12 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» словосполучення «в судовому порядку» та доповнити 

цю статтю такою третьою частиною: «Оскарження рішень, дій або 

бездіяльності уповноважених осіб при проведенні процедури попередньої 

оцінки екологічної безпечності видів діяльності, вказаних в сьомій частині 

статті 3 цього закону, може здійснюватися в позасудовому порядку, 

визначеному законодавством з питань попередньої оцінки екологічної 

безпечності видів діяльності із природокористування, або до суду».  
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На наше переконання, наведені вище пропозиції щодо удосконалення 

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», з одного боку, дадуть 

можливість здійснювати попередню оцінку екологічної безпечності 

діяльності із спеціального природокористування щодо тих видів такої 

діяльності, які є об’єктами оцінки впливу на довкілля, а, з другого боку, 

мінімізують витрати часу та бюрократичні процедури з огляду на 

«вмонтування» зазначеної процедури попередньої оцінки у процедуру оцінки 

впливу на довкілля.  

Правова модель 2. У випадку здійснення певних видів спеціального 

природокористування, які прямо не названі в якості об’єктів оцінки впливу, 

але здійснюватимуться при реалізації проектів, оцінка впливу яких 

здійснюватиметься відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля», перевірку екологічної безпечності таких видів спеціального 

природокористування слід також здійснювати в межах реалізації названої 

процедури оцінки впливу. Наприклад, у випадку експлуатації 

нафтопереробного заводу, який названо в переліку проектів, що підлягають 

оцінці впливу у Додатку І до Директиви № 2011/92/ЄС та у зазначеному 

законі, об’єктивно здійснюватиметься щонайменше спеціальне 

землекористування (адже завод має бути розміщений на певній території, 

включно із місцями, де накопичуватимуться та/або зберігатимуться відходи 

виробництва) та викиди забруднюючих в атмосферне повітря насамперед під 

час технологічного процесу каталітичного крекінгу, в результаті якого в 

атмосферу викидаються важкі метали (свинець), окис сірки (SO2), окис азоту 

(NO2), хлор, бензол та інші забруднюючі речовини [417]. Те ж саме можна 

зазначити про, наприклад, заводи повного технологічного циклу з первинної 

виплавки чавуну і сталі (де, ймовірно, окрім використання земель та 

атмосферного повітря, здійснюватиметься також спеціальне 

водокористування [418]), або про устаткування для чорнового виробництва 
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кольорових металів із руди, які також віднесено до переліку об’єктів оцінки 

впливу.  

На нашу думку, оцінка екологічної безпечності впливу 

природокористування при реалізації основного проекту доцільно здійснювати 

одночасно із оцінкою впливу на довкілля самого проекту, як його невід’ємну 

складову. Більш того, така оцінка дасть можливість комплексно оцінити всі 

можливі екологічні ризики реалізації проекту, при якій певні види 

природокористування здійснюватимуться місце у нерозривному зв’язку із 

здійсненням основної діяльності відповідного об’єкта (заводу, устаткування 

тощо), що відповідатиме принципу комплексності, визначеному, зокрема, в 

Директиві 2008/1/ЄС «Про комплексне запобігання і протидію забруднення» 

[419].  

Задля реалізації запропонованої правової моделі статтю 3 Закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля» пропонуємо доповнити восьмою 

частиною наступного змісту: «При здійсненні оцінки впливу на довкілля 

щодо видів діяльності, вказаних в другій та третій частинах цієї статті, види 

природокористування (землекористування, надрокористування, 

водокористування, лісокористування, здійснення викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря, поводження із відходами), що здійснюються 

при реалізації зазначених видів діяльності, підлягають попередній оцінці 

екологічної безпечності у порядку, визначеному цим законом для видів 

діяльності, зазначених у сьомій частині цієї статті». 

При цьому, запропонований варіант передбачає поширення вказаного 

вище у так званій «правовій моделі 1» порядку проведення попередньої 

оцінки екологічної безпечності видів діяльності із спеціального 

природокористування, на види спеціального природокористування, зазначені 

у «правовій моделі 2». Наведена пропозиція, на нашу думку, обумовлюється 

тим, що в обидвох випадках йдеться про види природокористування, також 
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це сприятиме уніфікації відповідних процедур і попереджатиме 

запровадження додаткових бюрократичних перешкод, що можуть ускладнити 

процедуру оцінки впливу на довкілля. З огляду на вказане, реалізація 

«правової моделі 2» є можливою за умови реалізації «правової моделі 1». 

Правова модель 3. Певний вид (види) спеціального водо-, лісо-, надро- 

чи землекористування або викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря планується здійснювати окремо та безвідносно до реалізації жодного 

із проектів, які прямо або опосередковано підлягають оцінці впливу на 

довкілля та вказані вище у «правовій моделі 1» та «правовій моделі 2». В 

такому випадку процедуру попередньої оцінки екологічної безпечності 

природокористування слід здійснювати як самостійну процедуру, яка 

водночас має прийти на зміну іншим процедурам подібного спрямування, що 

передбачені чинним законодавством (насамперед, процедурі погодження при 

видачі дозволів на окремі види спеціального природокористування). По суті, 

пропоновану у «правовій моделі 3» процедуру можна назвати повною 

процедурою відповідної попередньої оцінки. На нашу думку, за своїми 

стадіями така процедура має бути подібною до процедури оцінки впливу на 

довкілля, так як обидві ці процедури мають спільну ціль, яка полягає у 

попередженні порушення екологічної безпеки.  

При формулюванні пропозицій щодо запровадження процедури за 

«правовою моделлю 3», на нашу думку, важливо враховувати закладений в 

Основних засадах (стратегії) державної екологічної політики на період до 

2020 року, а також вищепроаналізованих актах європейського законодавства, 

орієнтир на забезпечення так званого інтегрованого підходу до дозвільних 

процедур, що полягає у проведенні одночасної оцінки декількох пов’язаних 

між собою видів спеціального природокористування, які має намір 

здійснювати особа, та видачі, за можливості, єдиного дозвільного документа 

на всі такі види діяльності.  
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Як було вказано вище, п. 4.3. Розділу ІV «Інструменти реалізації 

національної екологічної політики» Основних засадах (стратегії) державної 

екологічної політики на період до 2020 року передбачає необхідність 

впровадження інтегрованого дозволу щодо регулювання забруднення 

навколишнього природного середовища відповідно до Директиви 96/61/ЄС 

про попередження та контроль забруднення. Не зважаючи на те, що названа 

директива скасована Директивою 2008/1/ЄС, остання фактично передбачає 

аналогічні першій комплексні підходи до оцінки екологічних ризиків та 

видачі дозвільних документів.  

Слід зазначити, що обидвома вищеназваними актами ЄС (Директивами 

2008/1/ЄС та 96/61/ЄС) передбачається обмеження та контроль за внесенням 

речовин, вібрацій, тепла або шуму від окремих або просторово розподілених 

джерел у повітря, воду або ґрунт. При цьому, додатками до цих актів 

визначено подібний до Директиви 2011/92/ЄС перелік об’єктів регулювання 

та контролю, якими є певні види виробничої діяльності у деяких галузях 

економіки (видобувній промисловості, хімічній промисловості, виробництві 

та переробці металів).  

Аналіз переліку вказаних об’єктів контролю у системному зв’язку із 

іншими положеннями відповідних директив ЄС дає підстави для висновків, 

що: по-перше, жоден із видів діяльності не може не передбачати здійснення 

певного виду (видів) спеціального природокористування, по-друге, у значній 

кількості випадків негативні впливи на повітря, воду та ґрунт, які мають бути 

попереджені, здійснюються під час реалізації спеціального 

природокористування (як мінімум за законодавством України) в процесі 

функціонування об’єкта регулювання та контролю (наприклад, внесення 

небезпечних речовин у атмосферне повітря є наслідком здійснення викидів 

таких речовин, а внесення таких речовин в воду є наслідком скидання 

забруднюючих речовин та/або зворотніх вод) та, по-третє, фактично всі види 
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негативних впливів, що обмежуються (контролюються), можуть порушувати 

екологічну безпеку, так як очевидно характеризуються наявністю 

екологічного ризику (забруднене повітря та води небезпечне для життя і 

здоров’я людини безпосередньо, забруднення ґрунтів спричиняє забруднення 

вирощуваних на них продуктів або підземних вод, які в подальшому 

споживаються людиною, а тому є опосередковано небезпечним для життя і 

здоров’я останньої).  

Зокрема, відповідно до положень ст. 8 Директиви 2008/1/ЄС 

компетентний орган надає дозвіл, що містить положення, які гарантують 

дотримання об’єктом вимог цієї директиви, або відмовляє у наданні дозволу, 

якщо об’єкт їх не дотримується. Встановлення факту дотримання 

(недотримання) зазначених вимог здійснюється шляхом перевірки 

достовірності поданої заявником інформації. При цьому, відповідно до ст. 6 

Держави-члени ЄС повинні забезпечити подання заявником, що має намір 

отримати відповідний дозвільний документ, опис: 1) об’єкта та його 

діяльності; 2) сировинних та допоміжних матеріалів, інших речовин та 

енергії, що використовуються або створюються (генеруються) на об’єкті; 3) 

джерел викидів з об’єкту; 4) умов місця розташування об’єкту; 5) характеру 

та кількості прогнозованих викидів з об’єкту у кожну частину навколишнього 

природного середовища, а також ідентифікацію значного впливу викидів на 

навколишнє природне середовище; 6) запропоновану технологію та інші 

технології для запобігання, або, коли це неможливо, для зменшення викидів з 

об’єкту; 7) за необхідності, заходів для запобігання та відновлення відходів, 

створених на об’єкті; 8) подальших заходів, запланованих для дотримання 

загальних принципів основних зобов’язань оператора; заходів, запланованих 

для здійснення моніторингу викидів у навколишнє природне середовище; 9) 

основних альтернатив, якщо такі існують, вивчених заявником, у короткій 

формі. 
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Вважаємо за доцільне сформулювати авторське бачення правової моделі 

оцінки екологічної безпечності спеціального природокористування, яку слід 

запровадити в Україні. При цьому, на нашу думку, загальні засади зазначеної 

оцінки мають бути закріплені в окремій статті Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» «Попередня перевірка екологічної 

безпечності спеціального природокористування», яка входитиме до 

пропонованого в цій роботі для включення до зазначеного Закону розділу XI-

1 «Забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального 

природокористування». При цьому зазначена стаття матиме бланкетний 

характер та відсилатиме до Порядку проведення відповідної перевірки, що 

затверджуватиметься Кабінетом Міністрів України та детально 

врегульовуватиме процедуру проведення такої перевірки як складової 

процедури оцінки впливу на довкілля, так і як самосійної процедури.  

Пропонуємо викласти перші дві частини запропонованої до включення у 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» у 

попередньому абзаці статті у наступній редакції: «1. В процесі надання будь-

яких документів, що надають право на здійснення видів діяльності із 

землекористування, водокористування, надрокористування, лісокористування, 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, поводження із 

відходами, здійснюється попередня оцінка екологічної безпечності таких 

видів діяльності у порядку та за методиками, визначеними Кабінетом 

Міністрів України.  

2. Негативний висновок за наслідками процедури попередньої оцінки 

екологічної безпечності, вказаної в першій частині цієї статті, є підставою для 

відмови у видачі документа, що надає право на здійснення діяльності із 

землекористування, водокористування, надрокористування, лісокористування, 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, поводження із 

відходами». 
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Пропонуємо наступні основні етапи процедури оцінки екологічної 

безпечності природокористування (а саме: водо-, лісо-, надро-, 

землекористування, здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря та розміщення відходів з будь-якою метою на певній території) на 

стадії видачі відповідних дозвільних документів, які мають будуть визначені 

на рівні «Порядку здійснення попередньої оцінки екологічної безпечності 

діяльності із землекористування, водокористування, надрокористування, 

лісокористування, викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 

поводження із відходами», що затверджуватиметься Кабінетом Міністрів 

України [420, c. 292-296], при цьому такі етапи доцільно визначити 

подібними до встановлених для оцінки впливу на довкілля [421, с. 53-55]. 

Етап 1. Подання заяви про видачу відповідного дозвільного документа із 

додаванням необхідної інформації щодо характеристик виду 

природокористування. При цьому зміст зазначеної інформації має бути 

нормативно закріплений для кожного виду спеціального 

природокористування окремо. У випадку, якщо особа має намір здійснювати 

одночасно декілька видів спеціального природокористування, об’єднаних між 

собою одним виробничим технологічним) процесом, така особа має подавати 

єдину заяву на всі такі види природокористування, та надавати інформацію 

щодо їх кількісно-якісних характеристик, яка б дозволила комплексно 

оцінити екологічні ризики та взаємні небезпечні впливи таких планованих 

видів спеціального природокористування. Перелік документів, що подаються 

заявником, має бути вичерпним та нормативно визначеним щодо кожного із 

видів спеціального природокористування. Ступінь деталізації інформації в 

поданих документах має бути диференційована в залежності від ступеня 

екологічного ризику конкретного виду діяльності і може відрізнятись для 

аналогічного виду природокористування в залежності від кількісних 

показників (наприклад, скидання забруднюючих речовин до певного 



302 

 

кількісного показника може вимагати подання меншої кількості документів, 

аніж у випадку, якщо передбачається здійснення скидів понад такий 

кількісний показник). При цьому, з метою гарантування балансу екологічної 

та економічної складових сталого розвитку, заявнику має бути забезпечено 

право одержати відсутню у нього інформацію щодо характеристик 

планованої діяльності від органів державної влади та/або місцевого 

самоврядування. 

Враховуючи значні обсяги документів, що подаватимуться заявниками та 

в подальшому накопичуватимуться в межах процедури попередньої оцінки 

екологічної безпечності спеціального природокористування (передусім  

внаслідок реалізації повноважень як органу, що проводитиме попередню 

оцінку екологічної безпечності спеціального природокористування (далі - 

Орган оцінки), так і органів, що прийматимуть рішення про видачу 

відповідного дозвільного документа (далі - Дозвільний орган), нормативно 

слід передбачити створення єдиної офіційної електронної бази даних, в якій 

би зберігались електронні примірники всіх документів матеріалів 

попередньої оцінки в усіх випадках її проведення. Крім того, слід визначити 

перелік інформації в такій базі, доступ до якої має бути відкритим на 

офіційному інтернет-сайті Органу оцінки.  

Обмеження доступу до інформації попередньої оцінки може мати місце 

лише щодо відомостей, які містять дані про технічні або технологічні 

особливості виробничого процесу, на які у заявника є права інтелектуальної 

власності. Водночас, якщо такі технічні або технологічні особливості 

обумовлюють специфіку негативних впливів на життя і здоров’я населення та 

довкілля конкретного виду спеціального природокористування, дозвіл на 

який запитується, доступ до відомостей про вказані особливості має бути 

дозволений за спеціальним письмовим зверненням зацікавленого 
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представника громадськості, який би водночас письмово брав зобов’язання 

не порушувати права інтелектуальної власності на отримані відомості. 

Окрім створення умов для участі громадськості у процесі попередньої 

оцінки, створення та функціонування єдиної офіційної електронної бази 

даних у цій сфері значно пришвидшить обмін інформацією між учасниками 

названого процесу, а отже і сам процес, а також дозволить забезпечити 

якісний оперативний контроль за обґрунтованістю рішень Органів оцінки та 

Дозвільних органів, адже не вимагатиме ознайомлення із матеріалами 

відповідної справи у паперовій формі, які очевидно зберігатимуться не 

централізовано, а в зазначених органах у різних регіонах України.  

Етап 2. Розгляд Органом оцінки заяви та проведення попередньої оцінки 

екологічної безпечності діяльності у сфері спеціального 

природокористування, яку має намір здійснювати заявник.  

На нашу думку, первинно заявник повинен звертатись із заявою та 

доданими документами до дозвільного центру, який має працювати 

відповідно до концепції «єдиного вікна». Після отримання відповідної заяви з 

додатками, дозвільний центр передававатиме їх у встановлені строки для 

проведення попередньої оцінки екологічної безпечності планованої 

діяльності Органу оцінки.  

Вважаємо, що попередню оцінку екологічної безпечності 

природокористування як у випадку її проведення в межах процедури оцінки 

впливу на довкілля, так і у випадку її проведення як окремої процедури, в 

якості Органу оцінки має здійснювати один і той самий спеціально 

уповноважений орган, що відповідатиме європейським та вітчизняним 

тенденціям до запровадження комплексності і інтегрованого підходу при 

здійсненні державного екологічного управління, в тому числі у дозвільній 

сфері.  
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Враховуючи приписи ст. 16 Конституції України, а також приймаючи до 

уваги об’єктивно найкращі можливості держави для організаційного та 

матеріально-технічного функціонування Органу оцінки, останній доцільно 

утворити в системі спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади у відповідній сфері, яким на даний час є Міністерство 

екології та природних ресурсів України. При цьому, статус такого органу має 

бути визначено в якості самостійного структурного підрозділу центрального 

апарату із територіальними підрозділами в регіонах.  

При проведенні оцінки Органом оцінки має бути врахована як 

повідомлена заявником інформація, так і дані державного моніторингу 

довкілля, до яких Орган оцінки повинен мати безперешкодний доступ. Також 

мають бути взяті до уваги результати проведених цим органом досліджень 

рівня забруднення довкілля та особливостей видів діяльності третіх осіб на 

територіях, прилеглих до планованого місця здійснення спеціального 

природокористування, екологічна безпечність якого попередньо оцінюється. 

Зазначені дослідження дадуть можливість отримати повну і достовірну 

інформацію про екологічні ризики та небезпечні фактори місця, де 

планується певна діяльність. Це дозволить всебічно оцінити екологічну 

безпечність/небезпечність відповідної діяльності, що очевидно є неможливим 

за умови використання лише певної інформації на паперових носіях, 

розробленої (зібраної) зацікавленою у позитивному рішенні особою, якою є 

заявник, як це має місце у переважній більшості дозвільних процедур, 

передбачених чинним законодавством України.  

Ключовим питанням процедури попередньої оцінки «сутнісного» 

характеру є визначення конкретних кількісних та якісних критеріїв діяльності 

із спеціального природокористування, на відповідність яким Орган оцінки 

повинен перевіряти заявлений заявником вид вказаного користування, 
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наслідком чого буде висновок про можливість/неможливість дотримання 

екологічної безпеки при його здійсненні в майбутньому.  

Як вже вказувалось в цій роботі, нині чинні нормативно-технічні 

документи, які містять вказані в попередньому абзаці вимоги, є переважно 

застарілими та такими, що не передбачають будь-яких вимог щодо багатьох 

небезпечних чинників, значна частина яких виникли останнім часом. Крім 

того, слід врахувати також позитивний досвід розвинених світових держав 

щодо переходу від нормування наслідків певної екологічно небезпечної 

діяльності (у формі встановлення нормативів певних небезпечних 

(шкідливих) впливів), до нормування причин таких впливів через 

запровадження вимог до певного виду діяльності у формі найкращих 

доступних технологій. Так, запровадження найкращих доступних технологій 

видається значно прогресивнішим, адже дозволяє суттєво зменшити 

ймовірність порушення екологічної безпеки в майбутньому на стадії 

попередньої оцінки екологічної безпечності відповідної діяльності, так як 

гарантує застосування сучасних, прогресивних, безпечних для довкілля та 

людини технологій.  

Враховуючи складність та необхідність значного часу та коштів для 

розроблення і запровадження найкращих доступних технологій у сфері 

спеціального природокористування (в тому числі через обмежені матеріальні 

можливості суб’єктів господарювання щодо модернізації своїх виробничих 

процесів), на нашу думку, нормативне регулювання «сутнісної» складової 

попередньої оцінки екологічної безпечності певного виду спеціального 

природокористування має бути здійснено в два етапи.  

На першому етапі повинно бути проведено визначення (оновлення) 

актуальних кількісно-якісних показників екологічної безпечності щодо 

кожного із видів спеціального природокористування, а також розроблено і 

введено в дію методики перевірки таких показників Органом оцінки.  
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В межах другого етапу має бути передбачено проведення поступової 

заміни кількісно-якісних показників екологічної безпечності спеціального 

природокористування на найкращі доступні технології, що передбачає: а) 

визначення конкретних видів спеціального природокористування, щодо яких 

розроблятимуться та запроваджуватимуться найкращі доступні технології, б) 

розробка найкращих доступних технологій, в) визначення методики 

контролю дотримання найкращих доступних технологій, г) визначення 

показників, які продовжуватимуть унормовуватись не в межах певної 

найкращої доступної технології, а (як раніше) через кількісно-якісні 

показники (нормативи). 

Етап 3. Інформування Органом оцінки зацікавлених осіб-суб’єктів 

громадськості про подання заяви заявником та оприлюднення тексту заяви і 

доданих до неї документів; встановлення строків ознайомлення з такими 

документами громадськості; встановлення строків подання 

зауважень/пропозицій громадськістю; надання можливості зацікавленим 

представникам громадськості взяти участь у проведенні попередньої оцінки. 

При цьому, слід визначити осіб, які вважаються громадськістю для цілей 

відповідної процедури, а також інших осіб. Вважаємо доцільним використати 

відповідні напрацювання, закріплені в Директиві № 2011/92/ЄС, відповідно 

до положень якої урядові організації, що сприяють охороні довкілля та 

відповідають всім вимогам відповідного національного законодавства країн 

їх створення, автоматично вважаються зацікавленими суб’єктами 

громадськості. Окрім названих організацій, до суб’єктів громадськості, що 

мають право брати участь у процедурі попередньої оцінки, слід віднести 

також фізичних осіб, які постійно проживають або тимчасово перебувають у 

місцевості, де планується здійснення відповідного виду спеціального 

природокористування, право на екологічну безпеку яких у зв’язку із цим 

може бути порушено таким природокористуванням. 
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Етап 4. Узагальнення Органом оцінки даних попередньої оцінки 

екологічної безпечності з урахуванням зауважень/пропозицій громадськості; 

надання можливості заявнику подати додаткові пояснення в обґрунтування 

своєї заяви; надання можливості суб’єктам громадськості ознайомитись із 

поданими заявником додатковими поясненнями. 

Етап 5. Відкритий (за участю представників громадськості) розгляд 

Органом оцінки матеріалів попередньої оцінки, зауважень/пропозицій 

громадськості, додаткових пояснень заявника та прийняття рішення про 

складення Органом оцінки висновку за наслідками попередньої оцінки щодо 

екологічної безпечності/небезпечності діяльності із спеціального 

природокористування (у такому висновку за можливості (у випадку, якщо 

встановлено можливість здійснення екологічно безпечного 

природокористування) мають бути зазначені конкретні кількісно-якісні 

обмеження, яких має дотримуватись природокористувач при здійснені 

спеціального природокористування); доведення змісту прийнятого рішення та 

висновку, який формально має бути невід’ємною частиною такого рішення, 

до відома заявника (письмово) із одночасним оприлюдненням тексту рішення 

на офіційному інтернет-сайті до відома будь-яких зацікавлених третіх осіб; у 

випадку відсутності оскарження прийнятого рішення або по його завершенні 

має відбуватись передача Органом оцінки матеріалів попередньої оцінки із 

висновком Дозвільному органу. На цьому процедура попередньої оцінки 

вважатиметься завершеною. 

При цьому у випадку наявності висновку Органу оцінки про 

неможливість здійснення екологічно безпечного природокористування, 

Дозвільний орган зобов’язаний відмовити у видачі відповідного дозвільного 

документа. 

Правовими гарантіями відсутності правопорушень у сфері попередньої 

оцінки екологічної безпечності спеціального природокористування з боку 
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посадових (службових) осіб як Органу оцінки, так і Дозвільного органу, 

пропонуємо вважати: 1) чітко визначені обґрунтовані строки кожного етапу 

та окремих самостійних його складових; 2) сувора юридична 

відповідальність за правопорушення, вчинені в межах відповідної процедури, 

в тому числі: недотримання строків, вчинення дій чи бездіяльності або 

прийняття рішень, протиправність яких встановлена ограном позасудового 

розгляду спорів та/або судом. Санкцією за найсерйозніші правопорушення (за 

відсутності в них складів певних злочинів) має бути позбавлення права 

займати посади у вказаних органах протягом певного періоду часу.  

Етап 6. Оскарження прийнятого Органом оцінки рішення зацікавленими 

особами в позасудовому або судовому порядку. Подання скарги на вказане 

рішення у встановлений законодавством строк особою, яка має право 

подавати таку скаргу, повинно зупиняти набрання ним чинності та передачу 

матеріалів попередньої оцінки із висновком Органом оцінки Дозвільному 

органу. 

Вважаємо доцільним створити ефективну процедуру адміністративного 

оскарження відповідних рішень Органів оцінки, що обґрунтовується 

наступним. На нашу думку, стан нормативно-правового регулювання 

судового розгляду спорів за участю суб’єктів владних повноважень, до яких 

вочевидь належатиме Орган оцінки, який матиме статус органу державної 

влади та в подальшому, можливо, органу місцевого самоврядування, а також 

судова практика, що сформувалась при розгляді таких спорів, вказує на 

неефективність судів як органу, що наділені повноваженнями припинити 

правопорушення і відновити (захистити) порушені, оспорені або невизнані 

права та законні інтереси учасників відповідних правовідносин.  

Так, жодним чинним процесуальним кодексом, яким регулюється 

розгляд справ судами в порядку адміністративного (Кодекс адміністративного 

судочинства України [422]), цивільного (Цивільний процесуальний кодекс 



309 

 

України [423]) або господарського (Господарський процесуальний кодекс 

України [424]) не передбачено жодної спеціальної процедури судового 

розгляду спорів у сфері видачі дозвільних документів на спеціальне 

природокористування, насамперед з точки зору необхідності охорони та 

захисту публічного інтересу щодо попередження (недопущення) порушення 

екологічної безпеки під час здійснення вказаного природокористування. 

Враховуючи вказане, існує висока вірогідність неврахування особливостей 

відповідних правовідносин, що може позначитись на повноті, всебічності та 

об’єктивності розгляду справи та законності і обґрунтованості прийнятого за 

її наслідками рішення. 

Також слід враховувати специфіку судової практики при розгляді спорів 

із органами державної влади та місцевого самоврядування в Україні, яка 

полягає у домінуванні так званої концепції «дискреційних повноважень», 

відповідно до якої суди не мають право приймати рішення замість 

відповідного суб’єкта владних повноважень навіть за умови визнання його 

рішення, дії або бездіяльності протиправними, а можуть лише зобов’язати 

відповідного суб’єкта повторно розглянути те чи інше питання [425]. Тобто, 

наприклад, визнавши неправомірним висновок Органу оцінки про те, що 

певний вид діяльності із спеціального природокористування порушуватиме 

екологічну безпеку, через його необґрунтованість, суд все-рівно не вирішить 

справу по суті, адже не прийме рішення про надання позитивного висновку за 

наслідком попереднього погодження, а лише, в кращому випадку, зобов’яже 

Орган оцінки прийняти висновок відповідного змісту, тим самим не 

«поставивши крапку» у спірній ситуації.  

До речі, зазначена позиція чітко простежується у актах узагальнення 

судової практики з питань діяльності дозвільних органів у земельній сфері. 

Зокрема, в п. 7 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику 

застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних 
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справ» від 16 квітня 2004 р. № 7 [426], в якому вказано, що при розгляді 

справ за позовами до органів виконавчої влади чи органів місцевого 

самоврядування в разі незгоди з рішеннями з питань, віднесених у галузі 

земельних відносин до їх компетенції (зокрема, про відмову в передачі 

земельної ділянки у власність чи користування, у продажі земельної ділянки, 

в наданні дозволу і вимог на розроблення проекту відведення земельної 

ділянки тощо), суд за наявності підстав для задоволення позову визнає 

рішення такого органу недійсним і зобов’язує його залежно від характеру 

спору виконати певні дії, передбачені його компетенцією (або не вчиняти чи 

припинити їх), на захист порушеного права, як цього вимагає законодавство, 

або надає право позивачеві вчинити певні дії для усунення порушень його 

права. З того часу судова практика, в тому числі новоствореного Верховного 

Суду, з відповідних питань не змінилась. 

Вважаємо цей підхід таким, що суперечить приписам ст. 124 Конституції 

України, адже фактично штучно обмежується поширення юрисдикції судів на 

будь-який юридичний спір. Крім того, за такого підходу де-факто не 

виконується мета судового розгляду відповідного спору, що полягає у захисті 

та відновленні порушеного, оспореного або невизнаного права чи законного 

інтересу. Така мета може бути досягнута лише у випадку остаточного 

вирішення спору по суті, чим в контексті тематики цієї роботи має бути 

прийняття рішення про видачу або відмову у видачі відповідного дозвільного 

документа, але аж ніяк не зобов’язання певного органу повторно розглянути 

питання про такі видачу або відмову у видачі. 

З огляду на вказане, вважаємо, що ефективність процедури попередньої 

оцінки екологічної безпечності спеціального природокористування в частині 

гарантування дотримання її законності та досягнення мети правового 

регулювання, яка полягає у забезпеченні екологічної безпеки та балансу 

екологічної та економічної складових сталого розвитку, недопущенні 
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необґрунтованого обмеження як приватного, так і публічного інтересів, 

значно зросте за умови передбачення прозорої, професійної та неупередженої 

процедури адміністративного (позасудового) оскарження рішень, прийнятих 

Органами оцінки за наслідками виділеного вище етапу 5.  

Для цього має бути створено незалежний орган, до якого матимуть право 

звертатись особи (як заявники щодо отримання дозвільних документів на 

спеціальне природокористування у випадку прийняття рішення про відмову у 

видачі відповідного документу, так і представники громадськості або 

приватні особи-носії права на екологічну безпеку, які вважають, що 

позитивне рішення про надання дозвільного документу прийнято всупереч 

встановленій екологічній небезпечності заявленої діяльності). 

Такий орган пропонуємо назвати Апеляційною радою (далі - Апеляційна 

рада) та створити в якості самостійного структурного підрозділу 

Міністерства екології та природних ресурсів України. При цьому, для 

гарантування незалежності такого органу та виникнення довіри до нього у 

громадськості, пропонуємо формувати його склад таким чином, щоб: 1) 

кандидатів до складу членів органу висували, за їх згодою, авторитетні 

урядові та неурядові міжнародні організації, представництва таких 

організацій в Україні, а також національні екологічні організації (насамперед, 

Представництво ЄС в Україні [427], Представництво Програми розвитку 

ООН в Україні [428], Програми ООН з навколишнього середовища [429], 

авторитетних неурядових організацій як «Greenpeace International» [430] чи 

«World Wildlife Fund» [431], а також знані вітчизняні екологічні організації 

як-от «Мама-86» [432], «Всеукраїнська екологічна ліга» [433] тощо) у певній, 

рівній кількості від кожної (а якщо неможливо забезпечити одночасне 

представництво всіх організацій, то з можливістю ротації почергово від 

різних організацій), в тому числі з правом включення до числа членів органу 

іноземних фахівців; 2) більшість серед членів органу належало особам, 



312 

 

рекомендованим вказаними в п. 1 суб’єктами, що дозволяло б такій більшості 

впливати на зміст прийнятих органом рішень і не допускати прийняття 

необґрунтованих або незаконних рішень; 3) члени органу відповідали певним 

кваліфікаційним вимогам (певна освіта, досвід роботи за фахом, досвід участі 

у проведенні подібних до попередньої оцінки екологічної безпечності 

процедур (екологічної експертизи та/або оцінки впливу на довкілля та/або 

стратегічної екологічної оцінки), наявність яких дозволяла б ним самостійно, 

як правило, без залучення сторонніх експертів (експертних  

установ) розглядати і вирішувати спір, що виник у процесі попередньої 

оцінки екологічної безпечності певного виду спеціального 

природокористування, в тому числі і шляхом проведення оцінки поданих 

документів та екологічної ситуації в місці планованого здійснення 

спеціального природокористування; 4) органи, що рекомендували осіб до 

складу членів Апеляційної ради, мали право в будь-який час відкликати 

певну особу зі складу ради через виникнення обґрунтованих сумнівів в її 

неупередженості при розгляд певного спору з подальшим оприлюднення 

інформації про це, що буде стимулом для членів ради бути максимально 

незалежними та професійними, адже в протилежному випадку їх професійній 

репутації може бути заподіяно значної шкоди.  

Вважаємо, що для забезпечення ефективної роботи Апеляційної ради у 

структурі центрального апарату Міністерства екології та природних ресурсів 

України має бути створено окремий структурний підрозділ з питань 

забезпечення діяльності цієї ради на рівні департаменту. У складі такого 

департаменту, на нашу думку, мають функціонувати як мінімум 3 управління: 

1) документального забезпечення діяльності Апеляційної ради, яке 

здійснюватиме документальне забезпечення розгляду скарг (ведення 

діловодства з питань прийому скарг, розподілу скарг між членами ради, 

передачі рішень ради для виконання, ведення листування ради тощо), 2) 
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моніторингу та аналізу інформації про стан довкілля, яке отримуватиме 

інформацію державної системи моніторингу довкілля, проводитиме у разі 

необхідності узагальнення такої інформації, а також її оцінку з метою 

забезпечення повного та об’єктивного розгляду радою конкретних скарг, 

аналізуватиме таку інформацію та надаватиме за запитом ради відповідні 

фахові висновки, 3) управління експертиз та досліджень, на яке має бути 

покладено обов’язок проводити за рішенням ради дослідження стану 

довкілля, його окремих компонентів у місці здійснення конкретного виду 

природокористування, рішення Органу оцінки щодо якого оскаржується, а 

також самого такого виду природокористування, з метою виявлення 

екологічних ризиків, їх рівнів та впливів, можливості та/або ймовірності 

«кумулятивного» ефекту при їх прояві, та формулюванні висновків щодо 

можливості/неможливості забезпечення екологічної безпеки при реалізації 

права спеціального природокористування у таких конкретних умовах.  

Для підвищення значення перегляду рішень Органу оцінки Апеляційною 

радою та недопущення виконання неправомірних рішень Органу оцінки, 

вважаємо доцільним закріпити норму, відповідно до якої вказані рішення 

набувають чинності після закінчення строку на їх оскарження до Апеляційної 

ради, а у випадку такого оскарження набувають чинності після прийняття 

Апеляційною радою остаточного рішення за наслідками такого оскарження.  

За наслідками повного та всебічного розгляду справи, в тому числі із 

проведенням за необхідності досліджень та огляду на місці планованого 

здійснення діяльності, Апеляційна рада повинна бути наділена правом 

приймати рішення по суті наступного змісту: 1) залишення оскаржуваного 

рішення без змін чи 2) скасування оскаржуваного рішення та прийняття 

рішення замість Органу оцінки про екологічну безпечність/небезпечність 

відповідного виду спеціального природокористування. 
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Важливою гарантією незалежності членів Апеляційної ради вважаємо 

визначення порядку фінансування їх участі у діяльності ради шляхом 

передбачення значних (на рівні розмірів виплат для експертів в екологічній 

сфері у країнах ЄС та США) гонорарів (які виплачуватимуться кожному 

члену ради на підставі індивідуального контракту із ним), інформація про 

розміри та виплату яких повинна оприлюднюватись на офіційному інтернет-

сайті Апеляційної ради, а також повноцінне фінансування матеріально-

технічного забезпечення діяльності самої Апеляційної ради. Джерелами 

наповнення фонду коштів для виплат гонорарів експертів Апеляційної ради 

можуть бути як кошти (технічна допомога, гранти) міжнародних організацій, 

так і кошти Державного бюджету, які б відраховувались у певному відсотку 

від надходжень обов’язкових платежів за спеціальне природокористування.  

Окрім оскарження рішення по суті розгляду відповідних матеріалів щодо 

видачі дозвільного документу, вважаємо доцільним поширити процедуру 

адміністративного оскарження до Апеляційної ради також на випадки 

оскарження будь-яких рішень, дій або бездіяльності (наприклад, невчинення 

певних дій у встановлені строки, необґрунтоване продовження строків, 

необґрунтовані вимоги щодо подання додаткових документів тощо), 

вчинених (допущених) під час попередньої оцінки екологічної безпечності 

спеціального природокористування Органом оцінки. В цих випадках 

Апеляційна рада також повинна бути наділена правом вирішувати спірну 

ситуацію по суті шляхом прийняття у разі необхідності певного рішення або 

вчинення дії замість Органу оцінки, рішення або дія якого оскаржується. 

На наше переконання, ефективна реалізація заходів контролю та 

відповідальності можлива лише за умови чіткого та однозначного 

формулювання норм, що визначають обов’язки спеціальних 

природокористувачів, дотримання яких перевірятиметься, адже за таких умов 

значно підвищується одноманітність практики застосування названих заходів 
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і зменшуються можливості для зловживань. Тому забезпечення зазначених 

характеристик (чіткості та однозначності) відповідних норм-обов’язків 

видається першочерговим завданням.  

Як було встановлено в цій роботі, чинні акти поресурсового 

законодавства, насамперед Земельний кодекс України, Лісовий кодекс 

України, Водний кодекс України, Кодекс України про надра, не містять 

окремих обов’язків відповідних природокористувачів, які б передбачали їх 

зобов’язання забезпечувати екологічну безпеку при реалізації їх еколого-

правової правосуб’єктності. Наведене де-юре й де-факто унеможливлює 

пред’явлення до вказаних користувачів будь-яких конкретних юридично 

обґрунтованих вимог щодо недопущення негативних впливів здійснюваної 

ними діяльності на життя й здоров’я населення.  

Тому, як вже зазначалось, на рівні вказаних в попередньому абзаці 

законодавчих актів доцільно не тільки закріпити обов’язки відповідних 

природокористувачів щодо здійснення екологічно безпечного 

природокористування, а й однозначно пояснити, за яких умов, з юридичного 

погляду, природокористування буде екологічно безпечним, передбачивши 

адекватні умовам та екологічним ризикам сьогодення правові критерії 

екологічної безпеки.  

Як вже зазначалось в цьому підрозділі, такими критеріями мають бути 

кількісно-якісні показники (нормативи) та, з часом, найкращих доступних 

технологій. При цьому з метою гарантування балансу екологічної та 

економічної складових сталого розвитку, в Законі України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» доцільно закріпити презумпцію 

екологічної безпечності спеціального природокористування за умови 

дотримання таких нормативів та/або найкращих доступних технологій. 

Водночас, як нормативи, так і найкращі доступні технології, мають бути 

науково обґрунтованими та відповідати сучасному спектру екологічних 
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ризиків і загроз для екологічної безпеки, встановлюючі показники, при 

дотриманні яких такі ризики та загрози не переходитимуть з потенційних у 

реальні.  

У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

слід визначити положення, відповідно до яких уповноважити Кабінет 

Міністрів України затверджувати, змінювати та скасовувати нормативи 

екологічної безпеки спеціального природокористування. Це доцільно зробити 

в запропонованій в цій роботі для включення до вказаного Закону статті 

«Попередня перевірка екологічної безпечності спеціального 

природокористування» (яка включатиметься до запропонованого в цій 

дисертації для включення у Закон України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» розділу XI-1 «Забезпечення екологічної безпеки у 

сфері спеціального природокористування»). Для цього пропонуємо включити 

у запропоновану статтю окрему частину в такій редакції: «Кількісно-якісні 

показники екологічної безпечності окремих видів землекористування, 

водокористування, надрокористування, лісокористування, викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, поводження з відходами 

встановлюються, змінюються та скасовуються Кабінетом Міністрів України». 

Крім того, відповідний законопроект щодо внесення змін і доповнень до 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» щодо 

зазначених нормативів на рівні перехідних положень має визначити конкретні 

граничні строки розроблення та запровадження відповідних нормативів, а 

також передбачити бюджетне фінансування цих заходів.  

Вважаємо за доцільне законодавчо передбачити положення щодо 

необхідності розроблення та запровадження найкращих доступних 

технологій щодо окремих видів спеціального природокористування з 

обов’язковим передбаченням у кожній з таких технологій максимально 

можливих негативних впливів відповідної діяльності на екологічну безпеку 
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та уповноважити Кабінет Міністрів України визначити перелік видів 

спеціального природокористування, щодо яких запроваджуються відповідні 

технологїі, а також прийняти загальнодержавну програму їх розроблення та 

впровадження. 

 Зазначені пропозиції на першому етапі (прийняття програмного 

нормативно-правового акту з відповідних питань) пропонуємо реалізувати 

шляхом доповнення Цілі 2 «Поліпшення екологічної ситуації та підвищення 

рівня екологічної безпеки» розділу 3 «Стратегічні цілі та завдання» основних 

засад (стратегії) державної екологічної політики на період до 2020 року 

останнім абзацем з назвою «найкращі доступні технології у сфері 

спеціального природокористування» такого змісту: «Забезпечення не пізніше 

2021 р. розроблення та затвердження Кабінетом Міністрів України 

загальнодержавної програми впровадження найкращих доступних технологій 

у сфері спеціального природокористування, які передбачатимуть мінімально 

можливі за сучасного стану розвитку технологій і виробництва негативні 

впливи на життя й здоров’я людини; визначення в загальнодержавній 

програмі впровадження найкращих доступних технологій у сфері 

спеціального природокористування переліку видів природокористування, 

щодо яких запроваджуватимуться найкращі доступні технології із 

зазначенням строків такої розробки та уповноважених на її здійснення 

суб’єктів, а також загальних вимог до змісту (структури) кожної з 

передбачених найкращих доступних технологій».  

Для кращого уявлення про переваги та особливості найкращих 

доступних технологій слід охарактеризувати це правове явище більш 

докладно. Як вже зазначалося, Основними засадами (стратегією) державної 

екологічної політики на період до 2020 року серед основних інструментів 

реалізації екологічної політики визначено вдосконалення дозвільної системи 

у сфері охорони навколишнього природного середовища. При цьому зміст 
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названого інструмента полягає в установленні науково обґрунтованих 

обмежень на використання природних ресурсів і забруднення навколишнього 

природного середовища, впровадженні інтегрованого дозволу щодо 

регулювання забруднення довкілля відповідно до Директиви Директива Ради 

96/61/ЄС «Щодо всеохоплюючого запобігання і контролю забруднень» від 24 

вересня 1996 року , спрощення процедури видачі дозволу та забезпечення 

прозорості такої процедури. 

 Отже, реалізації механізму, визначеного вказаною Директивою 96/61/EC 

(який, власне, і передбачає застосування найкращих доступних технологій), 

вітчизняним законодавцем надано важливе значення.  

Вперше принцип «Найкращих доступних технологій без надмірних 

витрат» (Best available techniques not entailing excessive costs (BATNEEC), був 

сформульований у Директиві Робочої групи з атмосферного повітря (Air 

Framework Directive (AFD) у 1984 р. і стосувався викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря від великих промислових підприємств. У 1996 

р. цей принцип було удосконалено та закріплено в Директиві 96/61/EC, якою 

було упорядковано відносини щодо застосування найкращих існуючих 

технологій щодо трьох компонентів довкілля: атмосферного повітря, водних 

об’єктів і ґрунтів і передбачено встановлення граничних значень негативного 

впливу на навколишнє середовище на основі найкращих існуючих технологій 

[434, с. 124].  

Директивою 96/61/EC вимагалось отримання дозволу на певні види 

промислової та сільськогосподарської діяльності з високим ризиком 

забруднення (енергетика, виробництво та обробка металів, мінеральних 

промисловість, хімічна промисловість, управління відходами, тваринництва 

та ін.). В свою чергу, такий дозвіл міг бути виданий тільки за умови 

дотримання певних екологічних умов, а також особистої відповідальності 

осіб, які здійснюють відповідну діяльність, із запобігання й скорочення будь-
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якого забруднення, яке вони можуть викликати. Однією з головних 

обов’язкових вимог для отримання дозволу на здійснення названих видів 

діяльності було визначено використання при її здійсненні найкращої 

доступної технології для такого виду діяльності. Закладені Директивою 

96/61/EC положення щодо застосування вказаних технологій знайшли своє 

відображення в прийнятій на її заміну Директиві № 2008/1/ЕС.  

По суті, принцип «Найкращих доступних технологій без надмірних 

витрат» полягає в створенні правових умов для забезпечення сталого 

розвитку шляхом вирішення конфлікту економічного та екологічного 

інтересів, який полягає в здійсненні певного виду економічної діяльності за 

умови гарантування її раціональності й максимально можливої на даний час 

екологічної безпечності. Названа безпечність досягається, по-перше, 

наявністю вимоги щодо застосування найкращої доступної технології, яка 

вже сама по собі містить максимально безпечні на даний час кількісно-якісні 

показники відповідної діяльності, а по-друге, низкою додаткових обов’язків, 

що покладаються на особу, яка отримує дозвіл (запобігання 

великомасштабним забрудненням, накопиченню відходів виробництва, 

максимально ефективне використання енергоресурсів, повернення 

порушеного внаслідок здійснення діяльності довкілля у стан, яких існував до 

такого порушення тощо) [435, c. 261]. Додаткові вимоги екологічного 

спрямування покладаються на вказану особу й рішенням про видачу 

дозвільного документа (граничне дозволене значення викидів забруднюючих 

речовин, заходи, можливість вжиття яких при виникненні аварійних ситуацій 

повинна бути забезпечена, заходи щодо мінімізації забруднення та 

моніторингу впливу діяльності на стан довкілля та населення тощо) [436]. 

У розвиток Директиви 96/61/ЄC в ЄС були розроблені й затверджені 

довідники найкращих доступних технологій (Best Avaliable Techniques 
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REFerences (BREF) щодо окремих галузей економіки та видів діяльності, які 

підлягають використанню.  

Слід зазначити, що у країнах ЄС розроблено та введено в дію чимало 

вказаних довідників, які стосуються окремих видів діяльності у сфері 

спеціального природокористування, виокремлених у цій роботі. Зокрема, 

було оприлюднено так званий Довідковий документ (англ. - Reference 

document) щодо найкращих доступних технологій у сфері обробки 

(очищення) стічних вод, які утворюються при здійсненні виробництва в 

хімічній промисловості [437], Довідковий документ щодо найкращих 

доступних технологій у сфері переробки відходів [438], Довідковий документ 

щодо найкращих доступних технологій у сфері спалювання відходів [439], 

Довідковий документ щодо найкращих доступних технологій у сфері 

переробки мінеральної оливи та газу [440] тощо. Кожен з названих 

Довідкових документів містить окрім розділи, присвячені аналізу та опису 

основних негативних впливів відповідної діяльності на довкілля та здоров’я 

населення, а також конкретні вимоги (насамперед щодо застосування певних 

сучасних технологій та/або обладнання), дотримання яких максимально 

мінімізує можливі негативні впливи відповідної діяльності. Наприклад, 

Довідковий документ щодо найкращих доступних технологій у сфері 

обробки (очищення) стічних вод, що утворюються при здійсненні 

виробництва в хімічній промисловості, основний текст якого налічує 667 

сторінок, у п. 1.4.2. містить докладний опис основних факторів утворення та 

забруднення стічних вод у відповідній сфері. Це дає можливість зрозуміти 

головні напрями й засоби протидії й попередження таких забруднень. 

Зазначена інформація гармонійно поєднується з описом систем накопичення 

й очищення стічних вод, який наведено, зокрема, у п. 3.1.4.2.4., а також далі 

по тексту документа як у текстовому, так і табличному форматах. 
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Запровадження принципу «Найкращих доступних технологій без 

надмірних витрат» у сфері спеціального природокористування в Україні може 

забезпечити виконання основної, на нашу думку, функції права екологічної 

безпеки в сучасних умовах, яка полягає у попередженні можливих порушень 

екологічної безпеки при спеціальному використанні земель, вод, надр, лісів 

тощо. Так, науково обґрунтовані найкращі доступні технології, що містять 

конкретні, максимально безпечні (з урахуванням сучасного рівня розвитку 

науки й техніки) для довкілля та населення кількісно-якісні показники 

окремих різновидів спеціального природокористування (які водночас можна 

застосувати у промислових масштабах без надмірних втрат), можна 

розглядати як нормативний критерій екологічної безпеки. На відміну від 

визначених ст. 33 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» так званих екологічних нормативів, що передбачають певні 

вимоги щодо наслідків екологічно небезпечної діяльності (викиди, скиди, 

рівні впливу), які часто неможливо відстежити і належним чином 

зафіксувати, найкращі доступні технології є вимогами щодо джерела 

небезпеки, якою є відповідна діяльність, в тому числі у сфері 

природокористування. Зрозуміло, що превентивний характер має передусім 

нормативне регулювання щодо джерела негативного впливу (виду діяльності 

з природокористування), яке унеможливлює понаднормові негативні впливи 

на довкілля, а не щодо наслідків такого впливу, які настають уже після такого 

впливу (забруднення).  

Звичайно, повноцінне запровадження принципу «Найкращих доступних 

технологій без надмірних витрат» є тривалим і непростим процесом, адже 

воно потребує комплексних змін законодавства, певного часу для адаптації до 

них економіки та фінансових витрат на розробку відповідних технологій. 

Зрозуміло, що запровадження відповідних кардинальних змін має бути чітко 
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спланованим та за можливості закріпленим у законодавстві у формі 

відповідних програмних положень.  

Крім розроблення та запровадження сучасних науково обґрунтованих 

нормативів і найкращих доступних технологій, дотримання яких дало б змогу 

визнати відсутність порушення екологічної безпеки у сфері спеціального 

природокористування, окремі індивідуально визначені, конкретні спеціальні 

обов’язки природокористувачів слід також запроваджувати за результатами 

проведення попереднього оцінювання екологічної безпечності діяльності 

Органом оцінки. Зазначені обов’язки можуть бути формалізовані як на рівні 

висновку Органу оцінки, так і по тексту відповідного дозвільного документа 

та/або додатків до нього. Можливість такої формалізації повинна бути у 

формі загальної вимоги закріплена законодавчо, на рівні Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища» (у запропонованому в цій 

 роботі для включення у вказаний Закон розділі XI-1), норми ж щодо окремих 

природних ресурсів відповідного змісту слід закріпити у відповідних 

поресурсових актах.  

Враховуючи особливості можливого порушення екологічної безпеки в 

процесі здійснення спеціального природокористування, які нерідко 

полягають у: 1) миттєвості можливих негативних впливів, що порушують 

екологічну безпеку; 2) непомітності або легкості для приховування можливих 

негативних впливів, що порушують екологічну безпеку; 3) віддаленості в часі 

факту порушення екологічної безпеки та прояву його негативного впливу на 

життя й здоров’я людини; 4) неможливості повного або навіть часткового 

відновлення стану здоров’я населення, що зазнало негативного впливу 

певного виду діяльності зі спеціального природокористування, слід 

запровадити правові механізми постійного спостереження (моніторингу) за 

рівнями негативних впливів діяльності зі спеціального природокористування. 
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 Таке спостереження можливо запровадити в разі передбачення 

обов’язку спеціального природокористувача використовувати технічні засоби, 

що дають змогу: а) фіксувати рівні негативних для екологічної безпеки 

впливів діяльності (викиди, скиди, інші впливи), б) записувати на технічні 

носії відповідні показники за відсутності можливості несанкціонованого 

доступу до запису і в) розміщувати відомості щодо таких показників у 

режимі реального часу на інтернет-сайті Міністерства екології та природних 

ресурсів України з можливістю вільного доступу до відповідного ресурсу 

будь-яких осіб. При цьому певні дані мають оперативно аналізуватись та 

систематизуватись відповідними працівниками зазначеного міністерства з 

метою прийняття оперативних рішень і реагування на можливі порушення. 

Важливо також нормативно закріпити особливості проведення 

державного нагляду (контролю) дотримання екологічної безпеки у сфері 

спеціального природокористування, насамперед розширивши можливості 

щодо його здійснення шляхом: 1) розроблення та нормативного закріплення 

сучасних критеріїв розподілу спеціальних природокористувачем за ступенем 

ризику порушення екологічної безпеки з метою здійснення заходів 

державного нагляду (контролю); 2) передбачення неможливості 

запровадження законодавчих заборон щодо здійснення: позапланових заходів 

державного екологічного контролю щодо суб’єктів з незначним ризиком; 

позапланових і регулярних (з визначеним інтервалом) заходів щодо суб’єктів 

із середнім ступенем ризику; позапланових і планових заходів щодо суб’єктів 

з високим ступенем ризику; 3) передбачення спрощеного порядку проведення 

позапланових заходів державного контролю (нагляду), які дали б змогу 

реагувати на можливі порушення (як на ті, що відбулись, так і на ті, що 

можуть мати місце) негайно, без повідомлення відповідного 

природокористувача; 4) встановлення сучасної процедури проведення 

контрольних заходів з фіксацією порядку їх проведення засобами фото- та 
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відеозйомки; 5) надання контролюючим органам права залучати до 

проведення контрольних заходів працівників органів Національної поліції з 

метою забезпечення захисту посадових осіб органу контролю та 

гарантування громадського порядку при проведенні ними контрольного 

заходу, а в перспективі також і надання органу державного екологічного 

контролю статусу правоохоронного, що посилить захищеність відповідних 

інспекторів і матиме важливий превентивний вплив на потенційних 

порушників екологічної безпеки.  

Водночас слід також нормативно закріпити гарантії фінансування 

матеріально-технічного забезпечення органів державного контролю (шляхом, 

наприклад, визначення відсотка коштів від загального фінансування 

діяльності відповідних органів, який має щорічно спрямовуватись на 

вдосконалення їх матеріальної бази), визначити особливості належного 

грошового забезпечення та соціальні гарантії інспекторів (медичне та 

соціальне страхування, подовжені основні та додаткові відпустки тощо). 

З метою забезпечення прав спеціальних природокористувачів і 

недопущення зловживань з боку екологічних інспекторів необхідно: 1) 

передбачити можливість фіксування відповідними спеціальними 

природокористувачами та представниками екологічних громадських 

об’єднань заходів контролю засобами фото- та відеозйомки, з наданням 

таким засобам статусу доказів у провадженні щодо оскарження законності 

відповідного заходу; 2) установити для посадових осіб органів державного 

контролю адміністративної та кримінальної відповідальності безпосередньо 

за порушення порядку проведення контролю дотримання екологічної безпеки 

спеціальним природокористувачем, для чого запровадити відповідні склади 

адміністративного правопорушення та злочину, передбачивши в них суворі 

санкції; 3) встановити ефективний позасудовий порядок оскарження рішень, 

дій або бездіяльності органу контролю, для чого вважаємо за доцільне надати 
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право розглядати відповідні скарги та приймати рішення щодо них 

Апеляційній раді; у разі оскарження відповідного рішення або дій чи 

бездіяльності у встановлені строки такі рішення, дії або бездіяльність 

матимуть правове значення або створюватимуть правові наслідки виключно 

після розгляду скарги по суті Апеляційною радою та прийняття нею 

остаточного рішення; 4) передбачити можливість виплати грошової 

компенсації у фіксованих розмірах за рахунок Державного бюджету 

спеціальним природокористувачам, щодо яких було допущено порушення 

законодавства відповідним органом державного контролю, а також 

можливість (за наявності) стягнення окремо заподіяної таким порушенням 

шкоди, зокрема упущеної вигоди.  

Зазначені вище особливості заходів державного контролю вважаємо за 

доцільне закріпити в окремій статті «Особливості державного нагляду 

(контролю) екологічної безпеки спеціального природокористування», яку слід 

включити до запропонованого розділу XI-1 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», а конкретний порядок здійснення 

такого контролю слід уповноважити прийняти Кабінет Міністрів України. 

Важливу роль у забезпеченні екологічної безпеки при здійсненні 

спеціального природокористування мають відігравати ефективні правові 

процедури примусового обмеження, зупинення або дострокового припинення 

такого природокористування в разі встановлення порушення екологічної 

безпеки при його здійсненні або невідворотності такого порушення у випадку 

продовження здійснення відповідного користування.  

Як вже зазначалось, на сьогодні подібні процедури чинним 

законодавством фактично не визначаються. Істотний регрес у правовому 

регулюванні відповідних відносин, на нашу думку, мав місце в 2014 р., коли 

було припинено дію Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) 

чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі 
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порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 29 

жовтня 1992 р. [441], замість якого не було прийнято жодного документа 

подібного чи аналогічного змісту.  

Вважаємо за доцільне розробити й прийняти порядок обмеження, 

зупинення або припинення діяльності зі спеціального природокористування, 

що здійснюється з порушенням екологічної безпеки, який поширити на всі 

випадки використання природних ресурсів на підставі дозвільних 

документів. При цьому застосовувати вказаний порядок слід уповноважити 

насамперед Держекоінспекцію. Законодавчі засади аналізованих 

обмежувальних заходів (а саме: можливість і підстави застосування 

відповідних заходів; уповноважений на застосування орган; орган, 

уповноважений затвердити порядок вжиття таких заходів) пропонуємо 

визначити в Законі України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», а сам відповідний порядок має бути затверджено Кабінетом 

Міністрів України.  

Законодавчо закріпленими особливостями вказаної в попередньому 

абзаці процедури, на нашу думку, мають бути: а) чітко визначені підстави для 

проведення контрольних заходів, за результатами яких може бути прийнято 

рішення про обмеження, зупинення або припинення відповідної діяльності та 

право на їх проведення без будь-яких обмежень щодо часу, місця та за колом 

осіб, як це має місце з так званими «мораторіями» на вчинення контрольних 

заходів; правовими підставами проведення таких заходів пропонуємо 

визначати в тому числі наявність інформації про порушення екологічної 

безпеки при здійсненні певного виду природокористування або 

невідворотності такого порушення в разі продовження здійснення такого 

користування без його зупинення, обмеження або припинення; б) підстави 

обмеження, зупинення або припинення відповідної діяльності, якими слід 
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визначити встановлення за результатами контрольного заходу порушення 

екологічної безпеки при здійсненні певного виду природокористування або 

невідворотності такого порушення у випадку продовження здійснення такого 

користування, що має бути підтверджено результатами досліджень, 

проведених контролюючим органом із застосуванням технічних пристроїв. З 

метою мінімізації можливостей для зловживань, слід також передбачити 

обов’язок контролюючого органу докладно мотивувати наявність такої 

підстави для вжиття відповідних заходів, як невідворотність порушення 

екологічної безпеки у випадку продовження здійснення спеціального 

природокористування без його зупинення, обмеження або припинення; в) 

виділення окремо конкретних правових підстав для обмеження, припинення 

та зупинення відповідної діяльності, при визначенні яких доцільно 

використати такі принципові підходи: за умови припинення/відвернення 

порушення екологічної безпеки за наслідками застосування менш 

радикальної форми впливу більш радикальна форма не застосовується; 

обов’язково має бути визначено необхідність надання спеціальному 

природокористувачу можливості усунути виявлені порушення, і після 

підтвердження такого усунення відновити природокористування. 

Рішення про обмеження, зупинення або припинення діяльності мають 

набирати чинності негайно після винесення, а за їх невиконання та/або 

неналежне (зокрема несвоєчасне) виконання має передбачатись кримінальна 

відповідальність. Водночас природокористувачам, щодо яких 

здійснюватимуться заходи контролю, має бути надано право оскаржувати 

зазначені в запропонованій до створення в цій дисертації Апеляційній раді, 

яка має розглядати відповідну скаргу в чітко визначені строки за прозорою 

процедурою із участю заінтересованої громадськості, або до суду.  

При цьому в разі скасування Апеляційною радою рішення 

контролюючого органу про обмеження, зупинення або припинення 
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конкретної діяльності зі спеціального природокористування як 

необґрунтовано прийнятого, у випадку неоскарження такого рішення 

Апеляційної ради у встановлені строки до суду або в разі відмови суду в 

скасуванні рішення Апеляційної ради, відповідному природокористувачеві за 

рахунок коштів Державного бюджету України має бути виплачено визначену 

законодавством грошову компенсацію та додатково сплачено упущену вигоду 

від нездійснення природокористування в період чинності скасованого 

рішення контролюючого органу.  

Крім ефективної правової процедури оперативного припинення 

спеціального природокористування, при здійсненні якого порушується або 

може бути порушено екологічну безпеку, важливу превентивну функцію має 

відігравати наявність чітко визначених заходів юридичної відповідальності, 

передусім – кримінальної та адміністративної, що невідворотньо будуть 

застосовані до спеціальних природокористувачів, які порушують екологічну 

безпеку або створюють реальну загрозу її порушення (тобто, якщо 

порушення екологічної безпеки відбудеться, якщо державою не будуть вжиті 

заходи щодо недопущення такого порушення).  

У цій частині мають зазнати істотного вдосконалення як матеріально-

правові норми, що встановлюють підстави певних видів юридичної 

відповідальності (склади правопорушень) і визначають можливі санкції, так і 

процесуально-правові приписи, що визначають процедури притягнення до 

різних видів юридичної відповідальності. 

Зокрема, мають бути запроваджені окремі склади адміністративного 

правопорушення та злочину, які передбачали б відповідальність за 

порушення екологічної безпеки природокористувачами при здійсненні ними 

діяльності з спеціального природокористування. Зокрема, пропонуємо 

доповнити Кодексу України про адміністративні правопорушення ст. 52-1 

«Порушення екологічної безпеки при здійсненні природокористування». При 
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цьому об’єктивну сторону відповідного правопорушення вважаємо за 

необхідне сформулювати таким чином: «порушення особою, яка здійснює 

земле-, водо-, лісо-, надрокористування, викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, поводження з відходами визначених законодавством 

кількісних та якісних показників екологічної безпеки відповідного виду 

діяльності». Кваліфікованим складом пропонуємо визначити вчинення цього 

ж правопорушення посадовою (службовою) особою природо користувача-

юридичної особи. 

 Особам, уповноваженим на складання протоколу про адміністративне 

правопорушення в цьому разі пропонуємо визначити посадових осіб 

Держекоінспекції та громадських організацій, статутними документами яких 

передбачено вчиняти заходи щодо здійснення та захисту екологічних прав 

задоволення екологічних інтересів їхніх членів. Право розгляду відповідних 

справ про адміністративні правопорушення по суті вважаємо за доцільне 

надати суду. Санкція запропонованої статті має передбачати адекватне його 

суспільній шкідливості покарання (що дало б змогу також виконати 

превентивну функцію), а саме: адміністративний арешт на строк від десяти 

до п’ятнадцяти діб і штраф у розмірі від 2000 до 3000 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Склад злочину пропонуємо назвати аналогічно складу адміністративного 

правопорушення. Об’єктивну сторону також слід сформулювати аналогічно 

(«порушення особою, яка здійснює земле-, водо-, лісо-, надрокористування, 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, поводження з 

відходами визначених законодавством кількісних та якісних показників 

екологічної безпеки відповідного виду діяльності»), передбачивши такий 

склад злочину матеріальним (наслідки у формі заподіяння шкоди життю або 

здоров’ю людини, навколишньому природному середовищу, майну) і 

розмістити в розділі «Злочини проти довкілля» Кримінального кодексу 
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України у формі окремої статті 236-1. З огляду на значний ступінь суспільної 

небезпечності відповідного злочину санкцією такої статті доцільно визначити 

в якості позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років (основне 

покарання) і заборону обіймати певні посади або займатись певною 

діяльністю на строк до трьох років (додаткове покарання). 

Підсумовуючи, слід визнати необхідність суттєвого удосконалення 

правового забезпечення екологічної безпеки як в межах правовідносин 

надання дозвільних документів на спеціальне природокористування, так і під 

час реалізації правовідносин із його здійснення. При цьому, зазначене 

удосконалення повинно бути сфокусоване передусім на запровадженні ще не 

визначених або посиленні ефективності вже визначених нормативно засобів 

забезпечення екологічної безпеки, характерних для двох вищевказаних видів 

правовідносин. Увага нормотворця має бути приділена як процесуальним 

нормам, що визначають порядок реалізації відповідних засобів забезпечення, 

так і матеріальним, що визначають зміст таких засобів, а також встановлюють 

нормативні критерії екологічної безпеки спеціального природокористування. 

 

Висновки до розділу 4 

 

На підставі проведеного в цьому розділі дослідження проблем правового 

забезпечення екологічної безпеки окремих видів спеціального 

природокористування, сформулюємо основні висновки:  

1. Основними правовими засобами забезпечення екологічної безпеки в 

процесі здійснення спеціального природокористування є: 1) наявність 

обов’язків спеціальних природокористувачів відповідного спрямування; 2) 

нормативно закріплені повноваження третіх осіб (насамперед органів 

державної влади) щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) за 

дотриманням обов’язків, вказаних в п. 1; 3) законодавчо визначені заходи 
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юридичної відповідальності в разі недотримання таких обов’язків; 4) правові 

процедури оперативного припинення права спеціального 

природокористування за умови порушення екологічної безпеки при його 

реалізації. 

2. За чинного стану надрове, земельне та водне законодавство не 

передбачають ефективних процедур забезпечення екологічної безпеки 

спеціального природокористування, хоча окремі нормативні приписи, за умови їх 

уточнення, можуть сприяти вказаному забезпеченню (йдеться про окремі 

положення Кодексу України про надра, Закону України «Про нафту і газ», Закону 

України «Про угоди про розподіл продукції», Угод про умови користування 

надрами, Земельного кодексу України, Водного кодексу України тощо). 

3. На підзаконному рівні слід розробити та затвердити на рівні 

постанови Кабінету Міністрів України відповідні кількісно-якісні показники 

(нормативи) екологічної безпечності щодо кожного виду надро-, земле- та 

водокористування. При цьому такі нормативи мають бути науково 

обґрунтованими, враховувати особливості екологічних ризиків конкретного 

виду надрокористування, а також бути реальними для застосування з огляду 

на сучасний стан розвитку технологій надрокористування. 

4. Чинним законодавством не визначено складів злочинів та 

адміністративних правопорушень, які б передбачали відповідальність 

конкретно за порушення екологічної безпеки при здійсненні спеціального 

надро-, земле- та водокористування, крім того, Кримінальний кодекс України 

та Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачають 

невідповідні ступеню суспільної небезпечності (шкідливості) занадто м’які 

санкції за правопорушення у відповідній сфері, які не тільки не виконують 

превентивної функції, але й можуть стимулювати вчинення відповідних 

правопорушень. 
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5. Чинні нормативні процедури контролю у сфері надро-, земле- та 

водокористування не дають можливості оперативно вивляти можливі 

порушення екологічної безпеки в цій сфері, що вимагає їх суттєвого 

удосконалення, зокрема, шляхом передбачення більшої кількості якісних, а не 

кількісних, підстав для проведення контрольних заходів у цій сфері. 

6.  Основне спрямування правового регулювання відносин спеціального 

природокористування має бути сфокусовано передусім на попередження 

можливих порушень екологічної безпеки, що відповідає усталеним підходам 

в ЄС, а отже, є актуальним для України в контексті євроінтеграційних 

прагнень. 

7. Необхідно суттєво удосконалити нормативно-правове забезпечення 

екологічної безпеки в процесі здійснення спеціального природокористування, 

яке повинно включати: 1) чітке закріплення обов’язків природокористувачів 

щодо забезпечення екологічної безпеки, які слід ретельно визначити через 

установлення кількісно-якісних параметрів екологічної безпеки відповідних 

видів діяльності; 2) удосконалення процедури контролю за дотриманням 

таких обов’язків, зокрема шляхом розширення можливостей громадськості в 

цій частині; 3) визначення ефективної правової процедури оперативного 

припинення спеціального природокористування, при здійсненні якого 

порушується або може бути порушена екологічна безпека, наявність якої 

виконувала б насамперед превентивну функцію, і 4) визначення заходів 

юридичної відповідальності, які невідворотно будуть застосовані до 

спеціальних природокористувачів, які порушують екологічну безпеку або 

створюють реальну загрозу її порушення.  

8. Чинне законодавство має бути доповнене чіткими нормами, які 

передбачали б конкретні обов’язки надро-, земле- та водокористувачів 

користувачів здійснювати природокористування екологічно безпечно. 

Зокрема: викласти п. «3» ч. 2 ст. 24 Кодексу України про надра у наступній 
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редакції: «при здійсненні певного виду надрокористування, зокрема при 

видобутку нафти й газу, газу (метану) нафтових родовищ, уранових руд, 

дотримуватися визначених законодавством кількісних та якісних показників 

екологічної безпеки, забезпечувати безпеку людей, майна та довкілля»; 

доповнити ст. 91 Земельного кодексу України пунктом «з» такого змісту: «при 

здійсненні використання земельних ділянок дотримуватись визначених 

законодавством кількісних та якісних показників екологічної безпеки та в разі 

виникнення ризику їх порушення у випадку продовження землекористування 

негайно припиняти його здійснення та вжити всіх можливих заходів щодо 

недопущення зазначеного порушення»; доповнити ст. 44 Водного кодексу 

України п. 1-1) наступного змісту: «при здійсненні спеціального 

водокористування дотримуватись визначених законодавством кількісних та 

якісних показників екологічної безпеки»). 

9. Правові механізми дострокового припинення права надро-, земле- та 

водокористування в разі незабезпечення екологічної безпеки при реалізації 

такого права потребують удосконалення шляхом:  

1) викладення п. 4 ч. 1 ст. 26 Кодексу України про надра у такій редакції: 

«користування надрами із застосуванням методів і способів, що негативно 

впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього 

природного середовища або шкідливих наслідків для життя чи здоров’я 

населення і порушення екологічної безпеки, порушення умов угоди про 

умови користування надрами, а видані спеціальні дозволи на користування 

надрами мають бути анульовані»; 2) виключення у ч. 2 ст. 26 Кодексу України 

про надра з переліку пунктів пункту «4», а після цифри «5» - додавання 

тексту у дужках такого змісту: «(крім випадків порушення вимог щодо 

забезпечення безпеки використання надр для життя або здоров’я людини, 

визначених законодавством та/або спеціальним дозволом на користування 

надрами та/або угодою про умови користування надрами)»; 3) перенесення 
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конкретних положень щодо тимчасового зупинення права надрокористування 

з Порядку надання дозволів до Кодексу України про надра, узгодивши 

відповідні положення з вимогами Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»; 

2) доповнення ст. 143 Земельного кодексу України другою частиною такого 

змісту: «Примусове припинення права власності або права користування 

земельною ділянкою здійснюється в судовому порядку в разі порушення 

визначених законодавством кількісних або якісних показників (нормативів) 

безпечності використання земель для життя або здоров’я людини, визначених 

законодавством. При цьому до винесення рішення судом щодо примусового 

припинення права на підставі цієї частини та набрання ним законної сили, 

здійснення права власності або права користування земельною ділянкою 

може бути зупинено за рішенням уповноваженого органу державного, 

самоврядного або громадського контролю за використанням та охороною 

земель»;  

3) доповнення ч. 2 ст. 55 Водного кодексу України п’ятим абзацем такого 

змісту: «порушення визначених законодавством кількісних або якісних 

показників (нормативів) безпечності використання вод для життя або 

здоров’я людини, що здійснюється за рішенням органу нагляду (контролю), 

який встановив порушення таких кількісних або якісних показників 

(нормативів) безпечності використання вод для життя або здоров’я людини»; 

10. З метою удосконалення здійснення заходів контролю (нагляду) за 

дотримання екологічної безпеки спеціального природокористування 

запропоновано: 1) ст. 2 Закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» доповнити сьомою 

частиною наступного змісту: «Особливості проведення заходів державного 

нагляду (контролю) щодо забезпечення екологічної безпеки при здійсненні 

земле-, водо-, надро-, лісокористування та викидів забруднюючих речовин в 
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атмосферне повітря визначаються відповідними актами екологічного 

законодавства, якими встановлюється порядок використання, охорони та 

відтворення відповідних природних ресурсів (земель, вод, надр, лісів, 

атмосферного повітря). Положення цього Закону підлягають застосуванню 

при проведенні зазначених в ньому заходів державного нагляду (контролю) у 

частині, що не суперечить положенням вказаних актів екологічного 

законодавства»;  у Законі України «Про державний контроль за 

використанням і охороною земель» наведені особливості слід закріпити на 

рівні окремої статті 9-1 «Особливості проведення заходів державного нагляду 

(контролю) щодо забезпечення екологічної безпеки при здійсненні 

землекористування»; 2) законодавчо закріпити конкретні процедури 

здійснення самоврядного і громадського контролю екологічної безпечності 

спеціального землекористування. 

11. З метою посилення юридичної відповідальності за порушення 

екологічної безпеки при здійсненні спеціального лісо-, водо-, надро- та 

землекористування Кримінальний кодекс України слід доповнити новим 

складом злочину (ст. 236-1), а Кодекс України про адміністративні 

правопорушення слід доповнити новим складом адміністративного 

правопорушення (ст. 52-1) «Порушення екологічної безпеки при здійсненні 

природокористування», об’єктивні сторони яких слід сформулювати 

однаково, передбачивши склад злочину матеріальним (наслідки у формі 

заподіяння шкоди життю або здоров’ю людини, навколишньому природному 

середовищу, майну), а склад правопорушення формальним, та визначивши 

адекватні ступеню суспільної небезпечності (шкідливості) санкції. 

12. Сучасними критеріями екологічної безпечності діяльності із 

спеціального природокористування мають бути визнані сучасні, науково-

обґрунтовані кількісно-якісні показники (нормативи) та, з часом, найкращі 

доступні технології, розроблені для таких видів діяльності. 
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13. Запровадження принципу «найкращих доступних технологій без 

надмірних витрат» у сфері спеціального природокористування в Україні може 

забезпечити виконання основної з позицій автора функції права екологічної 

безпеки в сучасних умовах, яка полягає у попередженні можливих порушень 

екологічної безпеки при спеціальному використанні земель, вод, надр, лісів 

тощо. 

14. Запропоновано включити до статті «Попередня перевірка 

екологічної безпечності спеціального природокористування», яка 

включатиметься до запропонованого в цій роботі розділу XI-1 «Забезпечення 

екологічної безпеки у сфері спеціального природокористування», окрему 

частину в такій редакції: «Кількісно-якісні показники екологічної безпечності 

окремих видів землекористування, водокористування, надрокористування, 

лісокористування, викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 

поводження з відходами встановлюються, змінюються та скасовуються 

Кабінетом Міністрів України». 

15. Доцільно законодавчо передбачити положення щодо необхідності 

розроблення та запровадження найкращих доступних технологій щодо 

окремих видів спеціального природокористування з обов’язковим 

передбаченням у кожній із таких технологій мінімально можливих 

негативних впливів відповідної діяльності на екологічну безпеку та 

уповноважити Кабінет Міністрів України визначити перелік видів 

спеціального природокористування, щодо яких запроваджуються відповідна 

технологія, а також розробити загальнодержавну програму розроблення та 

впровадження зазначених технологій. 

16. Конкретні спеціальні обов’язки природокористувачів слід також 

запроваджувати за результатами проведення попереднього оцінювання 

екологічної безпечності діяльності, що здійснюватиметься щодо конкретного 

природокористувача відповідним органом оцінки; Зазначені обов’язки 
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можуть бути формалізовані як на рівні висновку за результатами вказаної 

оцінки, так і по тексту відповідного дозвільного документа та/або додатків до 

нього. 

17. Доцільно запровадити правові механізми постійного спостереження 

(моніторингу) за рівнями негативних впливів діяльності зі спеціального 

природокористування шляхом встановлення обов’язку спеціального 

природокористувача використовувати технічні засоби, що дають змогу: а) 

фіксувати рівні негативних для екологічної безпеки впливів діяльності 

(викиди, скиди, інші впливи), б) записувати на технічні носії відповідні 

показники за відсутності можливості несанкціонованого доступу до запису і 

в) розміщувати відомості щодо таких показників у режимі реального часу на 

веб-порталі Мінприроди з можливістю вільного доступу до відповідного 

ресурсу будь-яких осіб. 

18. Необхідно розробити й прийняти порядок обмеження, зупинення 

або припинення діяльності зі спеціального природокористування, що 

здійснюється з порушенням екологічної безпеки, який поширити на всі 

випадки використання природних ресурсів на підставі дозвільних 

документів; при цьому застосовувати вказаний порядок слід уповноважити 

насамперед Держекоінспекцію. Законодавчі засади аналізованих 

обмежувальних заходів (а саме: можливість і підстави застосування 

відповідних заходів, уповноважений на застосування орган, орган, 

уповноважений затвердити порядок вжиття таких заходів) пропонуємо 

визначити в Законі України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», а сам порядок вважаємо, слід затвердити Кабінету Міністрів 

України. 

19. Більшість передбачених в Додатку ХХХ до про асоціацію між 

Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, Директив, 
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насамперед: Директива № 2011/92/ЄС, Директива № 2001/42/ЄC та 

Директива № 2003/35/ЄC, містять положення, що упорядковують окремі 

процедури та заходи, реалізація яких дає змогу забезпечити баланс 

екологічної та економічної складових сталого розвитку при здійсненні 

природокористування шляхом досягнення високого рівня екологічної 

безпечності такої діяльності; Більшість передбачених Директивою № 

2011/92/ЄС процедур попередньої оцінки можливих впливів екологічно 

небезпечних видів діяльності можливо й доцільно застосовувати також щодо 

видів спеціального природокористування. 

20. З метою удосконалення правового регулювання забезпечення 

екологічної безпеки на стадії видачі дозвільних документів у сфері 

спеціального природокористування запропоновано три правові моделі, 

виділені в залежності від об’єктів, щодо яких проводитиметься відповідна 

перевірка:  

1) Правова модель 1, що стосуватиметься здійснення певних видів 

спеціального природокористування, які є об’єктами оцінки впливу на 

довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 

Перевірку екологічної безпечності таких видів спеціального 

природокористування слід здійснювати в межах реалізації вказаної 

процедури оцінки впливу із визначенням відповідних особливостей; 

2) Правова модель 2, яка застосовуватиметься у випадку здійснення 

певних видів спеціального природокористування, які прямо не названі в 

якості об’єктів оцінки впливу, але здійснюватиметься при реалізації проектів, 

що оцінюватимуться відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля»; 

3) Правова модель 3, що застосовуватиметься тоді, коли певний вид 

(види) спеціального водо-, лісо, надро- чи землекористування або викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря планується здійснювати окремо 
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та безвідносно від реалізації будь-якого із проектів, які прямо або 

опосередковано підлягають оцінці впливу на довкілля та вказані вище у 

«правовій моделі 1» та «правовій моделі 2».  

21. Спільними для трьох вказаних вище в п. 20 правових моделей 

основними етапами процедури оцінки екологічної безпечності 

природокористування слід визначити наступні (які, з огляду на необхідність 

уніфікації відповідних процедур, подібні до етапів оцінки вплив на довкілля 

як найбільш подібної процедури із числа передбачених чинним 

законодавством): 1) подача заяви про видачу відповідного дозвільного 

документа із додаванням необхідної інформації щодо можливих  впливів 

виду природокористування на екологічну безпеку; 2) розгляд Органом оцінки 

заяви та проведення попередньої оцінки екологічної безпечності діяльності, 

яку має намір здійснювати заявник; 3) інформування Органом оцінки 

зацікавлених осіб-суб’єктів громадськості про подання заяви заявником та 

оприлюднення тексту заяви і доданих до неї документів; встановлення 

строків ознайомлення з такими документами громадськості; встановлення 

строків подання зауважень/пропозицій громадськістю; надання можливості 

зацікавленим представникам громадськості взяти участь у проведенні 

попередньої оцінки; 4) узагальнення Органом оцінки даних попередньої 

оцінки екологічної безпечності з урахуванням зауважень/пропозицій 

громадськості; надання можливості заявнику подати додаткові пояснення в 

обґрунтування своєї заяви; надання можливості суб’єктам громадськості 

ознайомитись із поданими заявником додатковими поясненнями; 5) відкритий 

(за участю представників громадськості) розгляд Органом оцінки матеріалів 

попередньої оцінки, зауважень/пропозицій громадськості, додаткових 

пояснень заявника та прийняття рішення про складення Органом оцінки 

висновку за наслідками попередньої оцінки щодо екологічної 

безпечності/небезпечності діяльності із спеціального природокористування; 
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доведення змісту прийнятого рішення та висновку, який формально має бути 

невід’ємною частиною такого рішення, до відома заявника (письмово) із 

одночасним оприлюдненням тексту рішення на офіційному інтернет-сайті (до 

відома будь-яких зацікавлених третіх осіб); передача Органом оцінки 

матеріалів попередньої оцінки із висновком Дозвільному органу (у випадку 

відсутності скарги на рішення Органу оцінки); 6) оскарження прийнятого 

рішення Органом оцінки зацікавленими особами в адміністративному (до 

спеціально створеного незалежного фахового органу, яким має бути 

Апеляційна рада, вказана в п. 22 цих висновків) або судовому порядку. 

22. З метою забезпечення ефективного розгляду спорів у сфері 

перевірки екологічної безпечності спеціального природокористування 

запропоновано створити незалежний орган, до якого матимуть право у 

визначених випадках звертатись особи (як заявники щодо отримання 

дозвільних документів на спеціальне природокористування, так і 

представники громадськості або приватні особи-носії права на екологічну 

безпеку); такий орган пропонуємо назвати Апеляційною радою та створити в 

якості самостійного структурного підрозділу Міністерства екології та 

природних ресурсів України. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і запропоновано 

розв’язання важливої наукової проблеми, яка полягає у розробці 

доктринальних положень і висновків щодо поглиблення знань і 

удосконалення правових засад забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування, обґрунтуванні цілісної концепції зазначеного 

забезпечення, удосконаленні його правових засобів. Для розв’язання наукової 

проблеми через призму науки екологічного права сформульовано наступні 

основні теоретичні та практичні висновки.  

1. Встановлено, що перші дослідження правового регулювання 

безпечності природокористування для населення здійснив проф. В.Л. Мунтян 

в період з 1966 р. по 80-ті роки ХХ століття в межах досліджень, присвячених 

правовій охороні природи та раціональному природокористуванню, в цей же 

період важливим явищем у розвитку науково-правових досліджень 

відповідного спрямування були роботи Ю.С. Шемшученка, Б.В. Розовського, 

Н.І. Малишевої, В.І. Андрейцева; в період незалежності України проблеми 

правового забезпечення екологічної безпеки досліджувались передусім 

представниками наукової школи екологічного права, яка функціонує на базі 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, а також представниками інших шкіл екологічного права; 

аргументовано, що проведене в цій роботі дослідження базується на 

концепції гуманістичної доктрини, що була розроблена та одержала свій 

розвиток насамперед у працях представників Київської школи екологічного 

права, яка функціонує на юридичному факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

2.  З’ясовано законодавче забезпечення екологічної безпеки 

спеціального природокористування. Обґрунтовано, що основне місце серед 
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нормативно-правових актів, якими врегульовано забезпечення екологічної 

безпеки у сфері спеціального природокористування, належить Конституції 

України. Важливе значення для зазначеного забезпечення можуть відігравати 

положення Додатку ХХХ до Угоди про асоціацію між Україною, з одного 

боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами.  

3. Визначено правову природу екологічної безпеки спеціального 

природокористування та її забезпечення. Доведено, що зазначене 

забезпечення слід розглядати як форму забезпечення балансу між 

екологічною та економічною складовими сталого розвитку. Спеціальне 

природокористування слід розглядати як законодавчо визначену діяльність 

уповноважених фізичних або юридичних осіб, якій притаманні такі ознаки: 

а) здійснення на підставі відповідного дозвільного документа, б) здійснення 

із закріпленням окремого природного ресурсу/комплексу або їх частини для 

такого виду діяльності, в) здійснення із прямим або опосередкованим 

впливом на: - навколишнє природне середовище та/або його окремі складові 

(окремі природні ресурси, їх комплекси або їх частини), - життя і здоров’я 

населення та стан забезпечення екологічної безпеки. 

4. Визначено правові принципи забезпечення екологічної безпеки 

спеціального природокористування як основні вихідні ідеї, на яких має 

базуватись законодавче регулювання відповідних правовідносин, а саме: 1) 

гарантування комплексного, системного, уніфікованого нормативно-

правового регулювання попередньої, під час видачі дозвільних документів, 

перевірки можливості екологічно безпечного спеціального 

природокористування, 2) визначення дієвих правових засобів забезпечення 

екологічної безпеки в процесі здійснення спеціального природокористування 

після отримання відповідного дозвільного документа; 2) забезпечення 

балансу екологічного та економічного інтересів при здійсненні 
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природокористування та неприпустимість безпідставного обмеження будь-

якого із них; 3) пріоритет екологічного інтересу над економічним; 4) 

гарантування визначальної ролі держави в забезпеченні дотримання 

екологічної безпеки спеціального природокористування; 5) врахування 

особливостей об’єктивних та суб’єктивних особливостей у кожному випадку 

прийняття рішення про надання дозвільного документа на спеціальне 

природокористування або здійснення діяльності на підставі такого 

документа. 

5. Визначено різновиди та склад правовідносин забезпечення 

екологічної безпеки спеціального природокористування, елементами складу 

складу яких є суб’єкти, об’єкти, зміст та підстави виникнення, зміни і 

припинення, основною із яких є екологічний ризик.  

6. З’ясовано особливості екологічного ризику як підстави виникнення, 

зміни та припинення правовідносин забезпечення екологічної безпеки 

спеціального природокористування; встановлено, що екологічний ризик в 

досліджених в цій дисертації правовідносинах виконує таку ж 

поліфункціональну роль, як і в родовому різновиді правововідносин – 

забезпечення екологічної безпеки, в тому числі є юридичним фактом, з 

наявністю якого пов’язано виникнення, зміна чи припинення відповідних 

правовідносин, а також умовою виникнення таких правовідносин. 

7. Виявлено та проаналізовано можливі правові засоби забезпечення 

екологічної безпеки спеціального природокористування на стадії видачі 

дозвільних документів та під час здійснення вказаного природокористування, 

склад та зміст яких обумовлений особливостями відповідних правовідносин. 

8. Проведено аналіз правових засад видачі дозвільних документів на 

здійснення окремих видів спеціального природокористування (земле-, водо-, 

надрокористування, викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 

поводження із відходами та об’єктами підвищеної небезпеки) як засобу 
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правового забезпечення екологічної безпеки. Доведено, що чинне 

законодавство України з питань видачі дозвільних документів у відповідній 

сфері не передбачає дієвих правових процедур зазначеного забезпечення, у 

зв’язку із чим підлягає суттєвому удосконаленню. 

9. Виявлено особливості правового забезпечення екологічної безпеки 

при здійсненні окремих видів спеціального природокористування на засадах 

порівняльно-правового аналізу законодавства України та інших держав, які 

полягають у нормативному закріпленні: а) відповідних суб’єктивних 

обов’язків природокористувачів, б) процедур здійснення контролю та 

припинення зазначених видів діяльності, в) юридичної відповідальності за 

порушення  названих обов’язків. 

10. Розкрито зміст основних засобів правового забезпечення 

екологічної безпеки при здійсненні окремих видів спеціального 

природокористування (надро-, земле-, водокористування), за наслідками чого 

доведено відсутність належного правового регулювання вказаних засобів за 

чинного законодавства України. При цьому обґрунтовано, що чинні Кодекс 

України про надра, Земельний кодекс України та Водний кодекс України 

містять окремі положення, які, за умови їх удосконалення, можуть бути 

використані для забезпечення екологічної безпеки відповідних видів 

спеціального природокористування.  

11. Запропоновано шляхи удосконалення національного законодавства з 

питань забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування, 

в тому числі в умовах адаптації законодавства України до законодавства ЄС. 

Доведено, що удосконалення нормативно-правового забезпечення екологічної 

безпеки в процесі здійснення спеціального природокористування слід 

здійснити шляхом удосконалення правового регулювання відповідних засобів 

забезпечення.  
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12. Обґрунтувано та сформульовано пропозиції щодо удосконалення 

законодавства України у сфері забезпечення екологічної безпеки спеціального 

природокористування, зокрема шляхом внесення змін і доповнень до чинних 

нормативно-правових актів, а також шляхом запровадження правової 

регламентації трьох правових моделей попередньої оцінки екологічної 

безпеки діяльності із спеціального природокористування.  

13. Обґрунтовано, що запроваджена Законом України «Про оцінку 

впливу на довкілля»  процедура потребує суттєвого удосконалення з метою 

набуття нею статусу засобу забезпечення екологічної безпеки 

природокористування. Тому напрацювання та обґрунтування відповідних 

змін і доповнень, спрямованих на удосконалення вказаної вище процедури, є 

одним із напрямів продовження досліджень за тематикою дисертації.  

14. Встановлено, що розвиток вітчизняного законодавства у сфері 

забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування 

доцільно здійснювати із урахуванням положень законодавства ЄС з 

відповідних питань. З огляду на вказане, дослідження основних напрямів 

адаптації зазначеного вітчизняного законодавства до законодавства ЄС 

вважаємо ще одним напрямом продовження наукових пошуків відповідно до 

тематики дисертаційного дослідження.  
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