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ВСТУП 
 
18 червня 2018 року у Київському регіональному науковому 

центрі НАПрН України відбувся Всеукраїнський круглий стіл з 
питань земельного, аграрного, екологічного права щодо оцінки 
впливу на довкілля. 

Із вітальним словом до учасників круглого столу звернувся 
президент НАПрН, доктор юридичних наук, професор О.В. Пет-
ришин, який привітав учасників, акцентував увагу присутніх на 
важливості обговорення питань оцінки впливу в контексті забез-
печення національної безпеки, збереження довкілля і поліпшення 
життєвого середовища в Україні. Також присутніх привітали ке-
рівник Київського регіонального наукового центру НАПрН Укра-
їни, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН Украї-
ни Н.С. Кузнєцова та директор Інституту держави і права 
ім. В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, 
професор, академік НАН України Ю.С. Шемшученко. Модерато-
ром круглого столу виступив доктор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України В.В. Носік. В роботі кругло-
го столу взяв участь суддя Верховного Суду, доктор юридичних 
наук, професор В.Ю. Уркевич, який у своєму виступі звернув 
увагу на важливість використання напрацювань юридичної нау-
ки, зокрема, з питань оцінки впливу на довкілля, при формуванні 
судової практики вищою судовою інстанцією. 

 В межах круглого столу було обговорено актуальних пробле-
ми філософії, теорії і практики сучасного земельного, екологіч-
ного, аграрного права у механізмі правового регулювання суспі-
льних відносин щодо оцінки впливу на довкілля в Україні в 
умовах участі нашої країни у Європейських та світових інтегра-
ційних процесах. 

У круглому столі взяли участь представники провідних вищих 
юридичних закладів освіти та наукових установ, юристи-
практики. 

За наслідками проведення круглого столу було прийнято Ре-
комендації, в яких учасники Круглого столу висловили позицію, 
відповідно до якої прийняті закони з оцінки впливу на довкілля 
закладають нові законодавчі основи для формування в системі 
українського права міжгалузевого правового інституту «Оцінка 
впливу на довкілля», функціонування якого має базуватись на 
нормах законодавства про оцінку впливу на довкілля, земельно-
го, природоресурсного, екологічного, аграрного, господарського, 
цивільного, містобудівного, інвестиційного, адміністративного та 
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іншого законодавства з метою запобігання господарській діяль-
ності, яка негативно впливає на довкілля, та створення якісного 
життєвого середовища українського народу. Також нагальними 
постають практичні проблеми з узгодження законодавства з оцін-
ки впливу на довкілля із земельним, аграрним, екологічним та 
іншим законодавством України з врахуванням вимог Угоди про 
асоціацію України з ЄС, виконання інших міжнародних угод з 
питань охорони навколишнього природного середовища та збе-
реження довкілля для прийдешніх поколінь. Водночас, відповід-
не національне законодавство потребує суттєвого удосконалення 
з метою: забезпечення достовірності, повноти та актуальності ві-
домостей, що містять інформацію з питань оцінці впливу на дов-
кілля, посилення гарантій реальної участі громадськості у проце-
сі вказаної оцінки впливу та зменшення можливостей для 
зловживань з боку заявників та органів оцінки при проведенні від-
повідної процедури. Крім того, учасники Круглого столу висло-
вили стурбованість щодо невиправданого звуження обсягів ви-
кладання аж до виключення із навчальних планів вищих юридич-
них навчальних закладів таких навчальних дисциплін, як 
земельне право, аграрне право, екологічне право, внаслідок чого 
обговорювані теоретичні і практичні проблеми з оцінки впливу 
на довкілля не можна буде вирішувати, оскільки вони не мати-
муть належного освітнього пізнання і науково-теоретичного 
осмислення і обґрунтування щодо забезпечення права на життя і 
здоров’я людей, здійснення прав на землю та інші природні ресу-
рси, права на безпечне для життя і здоров’я довкілля, забезпечен-
ня раціонального використання і охорони земель, забезпечення 
сталого розвитку суспільства у демократичні, правовій і соціаль-
ній державі.  

 
Організаційний комітет  
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Вітальне слово Президента НАПрН України  
Олександра Віталійовича Петришина 

 
Шановні учасники Круглого столу! 
Сьогодні у цій залі Київського регіонального центру Націо- 

нальної академії правових наук України зібралися провідні вчені 
у галузі земельного, аграрного, природо ресурсного, екологічного 
права з навчальних і наукових закладів різних регіонів України 
аби у дружній і творчій науковій атмосфері обговорити актуальні 
для українського народу і держави теоретичні і практичні питан-
ня з правових проблем оцінки впливу на життя і здоров’я людей, 
на все довкілля, яка має здійснюватися органами державної влади 
і місцевого самоврядування у разі прийняття рішень щодо плану-
вання земель та їх використання у сільському і лісовому госпо-
дарстві, у інших сферах економіки з метою забезпечення якісного 
життєвого середовища, екологічної безпеки як складової націо-
нальної безпеки України. 

Ознайомлення з програмою Круглого столу дає підстави ви-
словити впевненість у тому, що його учасники налаштовані про-
фесійно обговорити найбільш актуальні і важливі теоретичні і 
практичні питання з проблем реалізації законів України «Про 
оцінку впливу на довкілля» та «Про стратегічну екологічну оцін-
ку», які були прийняті в період з травня 2017 року по березень 
2018 року, і які вносять істотні зміни у інституційно-правовий 
механізм регулювання земельних, аграрних, екологічних відно-
син в частині обов’язкової оцінки впливу на довкілля планованої 
господарської діяльності суб’єктів підприємництва, прийняття 
органами державної влади і місцевого самоврядування регулято-
рних актів з питань використання та охорони землі, природних 
ресурсів, охорони навколишнього природного середовища. 

Без перебільшення можна сказати, що названі закони спрямо-
вані на зміну суспільної свідомості щодо охорони і збереження 
природи, створення якісного життєвого середовища, участі гро-
мадськості у вирішенні важливих для суспільства проблем стало-
го розвитку територій без заподіяння шкоди навколишньому 
природному середовищу, здійснення громадського контролю за 
діяльністю органів державної влади і місцевого самоврядування, 
їх посадових осіб щодо реалізації ними функцій і повноважень з 
питань земельного, аграрного, природо ресурсного, екологічного 
права в сучасних умовах. 

Саме тому Ваша робота у рамках Круглого столу має бути по-
будована таким чином, аби кожний з учасників мав реальну мож-
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ливість вільно висловити свої ідеї, думки, заперечення, навести 
свої аргументи на підтвердження своїх наукових положень, за-
пропонувати конструктивні рекомендації щодо удосконалення 
законодавства з питань оцінки впливу на довкілля.  

Цей форум не можна розглядати лише як науковий захід, 
оскільки запропоновані для обговорення питання і проблеми ма-
ють державне значення з огляду на виклики, які постали перед 
українським суспільством і державою щодо проведення земель-
ної і аграрної реформ, децентралізації влади, розширення повно-
важень територіальних громад, подолання корупції та інших не-
гативних явищ у сфері земельних відносин, використання лісо-
вих і водних ресурсів, залучення інвестицій у освоєння земель 
несільськогосподарського призначення, формування національ-
ної екологічної мережі, забезпечення територіальної цілісності 
України, забезпечення екологічної і продовольчої безпеки, права 
на безпечне для життя і здоров’я довкілля в умовах світових інте-
граційних економічних і державно-правових явищ. 

Виходячи з цього варто зазначити, що саме науковці, як потуж-
ний інтелектуальний потенціал нації, мають запропонувати укра-
їнському суспільству і державі науково доведені юридичні моде-
лі ефективного вирішення доволі складних практичних проблем 
здійснення прав на землю та інші природні ресурси, взаємодії ор-
ганів державної влади і місцевого самоврядування з громадськи-
ми організаціями, представниками громадськості з питань вико-
ристання і охорони землі та інших природних ресурсів, прове-
дення стратегічної екологічної оцінки державної планової доку-
ментації, оцінки впливу на довкілля. 

Щиро бажаю усім учасникам Всеукраїнського круглого столу 
«Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкіл-
ля» творчого натхнення і плідної роботи аби можна було за під-
сумками цього форуму виробити відповідні рекомендації з теоре-
тичних і практичних питань правового забезпечення оцінки 
впливу на довкілля в Україні. 

 
З повагою, 
Олександр Петришин,  
Президент Національної академії правових наук України, 
академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор  
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Вітальне слово Віце-президента НАПрН України, 
керівника Київського регіонального 
наукового центру НАПрН України 

Наталії Семенівни Кузнєцової 
 

Шановні учасники Круглого столу! 
Ми раді вітати Вас у Київському регіональному центрі Націо-

нальної академії правових наук України у рамках проведення 
Всеукраїнського круглого столу з обговорення актуальних і над-
звичайно важливих для українського суспільства і держави пра-
вових проблем оцінки впливу на довкілля крізь призму земельно-
го, аграрного, екологічного права України. 

 Організацію і проведення цього форуму у Національній ака-
демії правових наук України ми розглядаємо як важливу подію у 
науковому середовищі. Адже з ініціативи відділення екологічно-
го, господарського і аграрного права у КРЦ започатковується 
щорічне проведення наукових заходів з правових проблем вико-
ристання землі та інших природних ресурсів у господарській ді- 
яльності суб’єктів підприємництва у різних галузях економіки, 
інституційно-функціонального регулювання земельних, аграр-
них, майнових, господарських, екологічних, природоресурсних 
відносин, забезпечення продовольчої безпеки, реалізації права на 
безпечне для життя і здоров’я довкілля, розробки правових моде-
лей щодо застосування і взаємодії норм цивільного законодавст-
ва з нормами земельного, природоресурсного, екологічного, аг-
рарного, інвестиційного, містобудівного та іншого законодавства 
у регулюванні приватних і публічних суспільних відносин у сфе-
рі використання та охорони землі і природних ресурсів, екології і 
довкілля. 

Взяти участь у роботі Всеукраїнського круглого столу вияви-
ли бажання визнані в Україні і за її межами вчені, які упродовж 
багатьох років займаються дослідженням правових проблем зе-
мельних, аграрних, екологічних відносин, і які є небайдужими до 
сучасних викликів, що постали перед народом і державою на су-
часному етапі. Маються на увазі, насамперед, проблеми забезпе-
чення кожному права на життя і здоров’я, на безпечне для життя 
і здоров’я довкілля, на відшкодування шкоди, заподіяної пору-
шенням такого права, забезпечення права на доступ до викорис-
тання земельних, водних, лісових ресурсів, забезпечення доступу 
до інформації про використання природних ресурсів, запрова-
дження ринку землі, збереження лісових ресурсів,формування 
національної екологічної мережі з огляду на вимоги асоційовано-
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го членства України у ЄС, повноправного членства у СОТ, участі 
у ЗВТ з державами-членами ЄС тощо. Позитивним є також і той 
факт, що до участі у роботі Круглого столу долучилися молоді 
вчені, які досліджують правові проблеми земельних, аграрних, 
екологічних відносин і які зможуть донести до наукової громад-
ськості свої наукові ідеї і здобутки з питань, які обговорювати-
муться за програмою круглого столу. 

Проведення Всеукраїнського круглого столу можна розгляда-
ти як чудову нагоду для професійного, жвавого, принципового 
обговорення актуальних правових проблем з оцінки впливу на 
довкілля, висловлювати своє наукове бачення з тих чи інших те-
оретичних і практичних проблем застосування земельного, агра-
рного, екологічного та іншого законодавства щодо юридичної 
природи оцінки впливу на довкілля у механізмі правового регу-
лювання земельних, аграрних, екологічних, господарських, циві-
льних та інших відносин, пропонувати власні наукові розробки 
щодо юридичної природи оцінки впливу на довкілля, стратегіч-
ної екологічної оцінки у прийнятті органами державної влади та 
місцевого самоврядування рішень щодо планування використан-
ня земель у господарській діяльності, яка негативно впливає на 
довкілля тощо.  

Щиро бажаю усім учасникам Всеукраїнського круглого столу 
творчої наснаги та плідної роботи за наслідками наукових диску-
сій з обговорення актуальних питань з оцінки впливу на довкілля 
у земельному, аграрному, екологічному праві України. 

 
З повагою, 
Наталія Кузнєцова, Віце-президент НАПрН України,  
керівник КРНЦ НАПрН України, академік НАПрН України, 
доктор юридичних наук, професор  
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Вітальне слово Директора Інституту держави  
і права ім. В.М. Корецького, академіка НАН України, 

академіка НАПрН України 
Юрія Сергійовича Шемшученка 

 
Вельмишановні учасники Всеукраїнського круглого столу! 
Щиро вітаю учасників цього форуму від імені Інституту дер-

жави і права імені В.М. Корецького НАН України. Наш Інститу-
ту є однією з провідних науково-дослідних установ у галузі пра-
ва. Саме вчені Інституту одними з перших в Україні розпочали 
дослідження правових проблем охорони природи і протягом де-
сятиліть через покоління науковців плідно займаються науковим 
пошуком у сфері земельного, природоресурсного, аграрного, 
екологічного права. Вчені докладають значних зусиль до того, 
щоб знайти відповіді на глобальні виклики ХХІ століття, які пос-
тали перед народами і державами Світу і Україною, зокрема, що-
до збереження навколишнього природного середовища, запобі-
гання голоду, забезпечення екологічної безпеки, права на 
безпечне для життя і здоров’я довкілля, забезпечення раціональ-
ного використання земельних, водних, лісових ресурсів для ни-
нішнього і прийдешніх поколінь.  

Саме тому запропонована для обговорення учасниками Круг-
лого столу тема щодо оцінки впливу на довкілля у земельному, 
екологічному, аграрному праві має виключне значення для суспі-
льства і держави з огляду на прийняті закони України «Про оцін-
ку впливу на довкілля» та «Про стратегічну екологічну оцінку», 
які визначають нові підходи до розробки науково-теоретичних і 
практичних моделей правового регулювання земельних, приро-
доресурсних, екологічних, аграрних, цивільних, господарських та 
інших суспільних відносин у сфері використання землі, природ-
них ресурсів для сільського, лісового, рибного господарства, 
промисловості, транспорту, зв’язку, будівництва, забезпечення 
охорони навколишнього природного середовища від негативного 
впливу людської діяльності і створення якісного життєвого до-
вкілля.  

Важливість проведення професійної наукової дискусії насам-
перед серед провідних вчених у галузі земельного, екологічного, 
аграрного права пояснюється і тим, що саме вчені української 
школи екологічного права одні з перших у правовій науці заяви-
ли про необхідність розробки організаційно-правових механізмів 
запобігання негативному впливу людської діяльності на природу 
і довкілля, а також видали не одну монографічну роботу та захи-
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стили кандидатські і докторські дисертації, у яких науково дове-
ли необхідність проведення екологічної експертизи програм і 
проектів економічного і соціального розвитку, забезпечили роз-
робку відповідних проектів законів та їх прийняття Верховною 
Радою України. Проте з прийняттям Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» виникла нова правова ситуація щодо еколо-
гічної експертизи. Це зумовлює необхідність критично проаналі-
зувати зміст та функціональне призначення норм нових законів, а 
також провести професійний моніторинг застосування принципів 
і норм цих законодавчих актів у діяльності органів державної 
влади та місцевого самоврядування, у судовій практиці і на цій 
основі розробити відповідні рекомендації. 

Відтак бажаю усім учасникам Всеукраїнського круглого столу 
плідної дискусії, глибокого обговорення, теоретичних і практич-
них правових проблем оцінки впливу на довкілля, розробки і 
прийняття науково обґрунтованих рекомендацій з предмету об-
говорення. 

 
З повагою, 
Юрій Шемшученко, Директор Інституту держави і права  
ім. В.М. Корецького, академік НАН України, академік НАПрН 

України, доктор юридичних наук, професор  
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НАУКОВІ ДОПОВІДІ 
 
 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОЇ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ 

 
Шемшученко Ю.С., 

доктор юридичних наук, професор, 
академік-секретар відділення екологічного,  

господарського та аграрного права,  
академік НАН України, 

академік НАПрН України 
 

18 грудня 2017 р. набрав чинності Закон України «Про оцінку 
впливу на довкілля», а 20 березня 2018 р. Президент України пі-
дписав Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку». Від-
повідно до цих Законів метою екологічної оцінки є сприяння ста-
лому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки 
життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегруван-
ня екологічних вимог під час розроблення та затвердження доку-
ментів державного планування. Стратегічна екологічна оцінка 
здійснюється на основі принципів законності та об’єктивності, 
гласності, участі громадськості, наукової обґрунтованості, збалан-
сованості інтересів, комплексності, запобігання екологічній шко-
ді, довгострокового прогнозування, достовірності та повноти ін-
формації у проекті документа, міжнародного екологічного спів-
робітництва. 

Вказані закони фактично запровадили новий для нашого еко-
логічного права інституту екологічної оцінки. Цей інститут вже 
давно використовується в еколого-правовій практиці США та 
інших західних держав. Зараз він діє на всьому просторі Євро-
пейського Союзу. 

У травні 2003 р. України підписала міжнародний Протокол 
про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впли-
ву на навколишнє середовище в транскордонному контексті. Цей 
Протокол надав Україні принципово нові можливості для розвит-
ку та адаптації національного екологічного законодавства до за-
конодавства Європейського Союзу. 

У Радянському Союзі, а потім і незалежній Україні певним 
аналогом цьому інститутові був інститут екологічної експертизи. 
Він відіграв свою позитивну роль у забезпеченні екологічного 
правопорядку. Але на сьогодні цей інститут поступився місцем 
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інститутові стратегічної оцінки. У цьому зв’язку Закон України 
«Про екологічну експертизу» припинив свою дію. 

Закони України «Про оцінку впливу на довкілля і «Про стра-
тегічну екологічну оцінку» містять чимало нових погоджень у 
регулюванні екологічних суспільних відносин. Ключове значення 
при цьому мають методологічні засади стратегічної екологічної 
оцінки. Серед них виділяється проблема самого поняття стратегіч-
ної екологічної оцінки. Відповідно до Закону України «Про стра-
тегічну екологічну оцінку» під останньою розуміється процедура 
визначення, опису та оцінювання наслідків виконання докумен-
тів державного планування для довкілля, у тому числі для здо-
ров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів, 
зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, яка 
включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, 
складення звіту про стратегічну оцінку, проведення громадського 
обговорення та консультацій (за потреби – транскордонних), вра-
хування у документі державного планування звіту про стратегіч-
ну екологічну оцінку результатів громадянського обговорення та 
консультацій, інформування про затвердження документа держав-
ного планування. 

Суб’єктами стратегічної екологічної оцінки є: замовник; 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері охорони навколишнього природного середовища, 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері охорони здоров’я, обласні, Київська та Севастополь-
ська міські державні адміністрації (відповідні підрозділи з питань 
охорони навколишнього природного середовища та охорони здо-
ров’я), орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з 
питань охорони навколишнього природного середовища та орган 
виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони 
здоров’я; органи виконавчої влади; органи місцевого самовряду-
вання; громадськість; держава походження; зачеплена держава.  

Замовник документів державного планування: забезпечує 
здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту документа 
державного планування; здійснює інформування та забезпечує 
вільний доступ до інформації у процесі стратегічної екологічної 
оцінки; забезпечує своєчасні та ефективні можливості для участі 
громадськості у стратегічній екологічній оцінці проекту доку- 
мента державного планування; враховує в документі державного 
планування звіт про стратегічну екологічну оцінку, результати 
громадського обговорення та консультацій; здійснює у межах 
компетенції моніторинг наслідків виконання документа держав-
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ного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я насе-
лення; вживає заходів з усунення негативних наслідків для до-
вкілля, у тому числі для здоров’я населення, зумовлених вико-
нанням документа державного планування; забезпечує фінансу-
вання здійснення стратегічної екологічної оцінки.  

Особливе місце у процедурі стратегічної екологічної оцінки 
займає громадське обговорення відповідних проектів. Повідом-
лення про оприлюднення проекту документа державного плану-
вання та звіту про стратегічну екологічну оцінку публікується у 
друкованих засобах масової інформації (не менш як у двох), ви-
значених замовником, та розміщується на офіційному веб-сайті 
замовника. Замовник забезпечує розміщення повідомлення та до-
ступ до проекту документа державного планування і звіту про 
стратегічну екологічну оцінку протягом усього строку громадсь-
кого обговорення. 

Повідомлення про оприлюднення проекту документа держав-
ного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку по-
винно містити інформацію про: повну назву документа держав-
ного планування, що пропонується, та стислий виклад його 
змісту; орган, що прийматиме рішення про затвердження доку-
мента державного планування; передбачувану процедуру гро-
мадського обговорення, у тому числі: дату початку та строки 
здійснення процедури; способи участі громадськості (надання 
письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо); 
дату, час і місце проведення запланованих громадських слухань 
(у разі проведення); орган, від якого можна отримати інформацію 
та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа 
державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцін-
ку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здо-
ров’ям населення, що стосується документа державного плану-
вання; орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його 
поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і 
пропозицій. 

Замовник протягом п’яти робочих днів з дня затвердження 
документа державного планування розміщує на своєму офіцій-
ному веб-сайті затверджений документ державного планування, 
заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків вико-
нання державного планування довідки про консультації та про 
громадське обговорення і письмово повідомляє про це відповід-
ний центральний орган виконавчої влади. 

Таким чином, стратегічна екологічна оцінка є самостійним 
правовим явищем, яка має специфічну мету, завдання та зміст. 
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Ця оцінка є функцією державного управління у галузі сталої охо-
рони довкілля, засобом забезпечення екологічних прав та інте-
ресів громадян. 

Методологічні аспекти стратегічної екологічної оцінки тісно 
пов’язані з розвитком науки екологічного права. Проблема стра-
тегії екологічної оцінки нашими правознавцями майже не дослі-
джувалися. Тут хіба що можна назвати виконану Д. О. Пале-
ховим у 2009 р. в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України кандидатську дисертацію «Правові засади страте-
гічної екологічної оцінки, на базі якої потім було видано відпо- 
відну монографію. Цілком вірогідно, що прийняття законів «Про 
оцінку впливу на довкілля» та «Про стратегічну екологічну оцін-
ку» стимулюватиме наукові дослідження відповідних проблем як 
на національному, так і міжнародному рівнях. 

 
 

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ: НОВИЙ ІНСТИТУТ  
ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ? 

 
Малишева Н.Р., 

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, 
завідувач відділу аграрного, земельного,  

екологічного та космічного права 
Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України 

 
18 грудня 2017 року в Україні було введено в дію новий закон 

«Про оцінку впливу на довкілля». Водночас внесено зміни до 40 
законів та кодексів України. Кабінету Міністрів України доруче-
но у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом 
забезпечити прийняття передбачених ним нормативно-правових 
актів; привести чинні нормативно-правові акти у відповідність із 
цим Законом, а також забезпечити приведення міністерствами та 
іншими центральними органами виконавчої влади їх актів у від-
повідність із цим Законом. 

На даний час Кабінетом Міністрів України ухвалено низку ак-
тів. Зокрема, затверджено Порядок передачі документації для на-
дання висновку з оцінки впливу на довкілля, яким визначено 
процедуру проведення такої оцінки; запроваджено Єдиний ре-
єстр оцінки впливу на довкілля [1]. Встановлено критерії визна-
чення діяльності, яка не підлягає оцінці впливу [2] та деякі інші. 
Вже розпочато процес оцінки за новою процедурою близько 800 
проектів.  
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Cкладається враження, що йдеться дійсно про революційні 
перетворення в екологічних підходах до оцінки господарської ді-
яльності. Однак вважаю, що це поверховий погляд на речі.  

У пояснювальній записці до відповідного законопроекту вка-
зано, що прийняття цього Закону є необхідною умовою повно-
цінної імплементації Оргуської конвенції та конвенції Еспо, а та-
кож виконання Угоди про асоціацію, що ним започатковано 
європейські підходи до оцінки впливу на довкілля. 

Якщо ми порівняємо первісну концепцію екологічної експер-
тизи, закладеної на початку 90-х до законодавства України, з 
прийнятим законом, то знайдемо підстави стверджувати, що За-
кон «Про оцінку впливу на довкілля» певним чином ознаменував 
повернення до цієї первісної концепції екологічної експертизи, 
тобто інституту екологічного права, запровадженого в Україні ще 
в 1991 р. Законом України «Про охорону навколишнього приро-
дного середовища» і розвинутого у 1995 р. Законом України 
«Про екологічну експертизу в Україні». Саме цим інститутом в 
Україні була встановлена процедура оцінки впливу на довкілля, 
що повністю узгоджувалась з найбільш прогресивною законода-
вчою практикою, що на той момент існувала і була закріплена 
Національним законом США щодо політики навколишнього се-
редовища (NEPA – National Environmental Policy Act) 1969 р. [3] 
(набув чинності в 1970). А за деякими позиціями інститут еколо-
гічної експертизи, що був запроваджений в Україні в 1991 р. на-
віть випередив найбільш прогресивне на той період зарубіжне 
регулювання. Адже інститут екологічної експертизи в Україні 
мав більш широке поле охоплення: крім передпроектних і проек-
тних матеріалів господарської діяльності під відповідну процеду-
ру підпадали проекти нормативно-правових актів; екологічні си-
туації, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах; 
діючі об’єкти та комплекси, що мають значний негативний вплив 
на навколишнє природне середовище; військові, оборонні та інші 
об’єкти, інформація про які становить державну таємницю, деякі 
інші категорії. 

За прикладом України інститут екологічної експертизи було 
введено до законодавства більшості пострадянських держав: в 
1991 р. – у Казахстані [4] та Російській Федерації [5], у 1992 – у 
Республіці Білорусь [6] та у Республіці Узбекістан [7], у 1993 – у 
Республіці Молдова [8], [9], у 1995 р. – у Вірменії [10]; у 1999 – в 
Азербайджані [11] та Киргизстані [12], у 2011 – у Республіці 
Таджикістан [13]. В усіх цих державах відповідний інститут, під-
креслюю, і сьогодні збережений чиним законодавством, за зага-
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льним правилом – разом з регулюванням оцінки впливу [14], 
[15], [16]. 

Що стосується інших держав світу, то законодавство щодо 
оцінки впливу на довкілля приймалось тут здебільшого вже в 
2000-х роках, однак базувалось на тих самих ключових підходах, 
що й екологічна експертиза в Україні [17]. Як підкреслюється в 
літературі, саме за зразком NEPA станом на 2008 р. було сформу-
вано концепцію екологічної оцінки національними законодавчи-
ми системами більше 100 країн світу [див., наприклад, 18]. 

Станом на сьогодні широкий спектр процедур щодо оцінки 
впливу на довкілля дійсно запроваджений і на рівні ЄС. Це 
знайшло закріплення насамперед в Політиці охорони довкілля 
Європейського союзу (Environmental policy of the European Union) 
[19], а також у директивах ЄС. Перша з них, а саме Директива 
ЄС 85/337/EEC (EIA Directive) щодо оцінки впливу на довкілля 
була прийнята ще в 1985 р. [20] Згодом вона двічі доповнювалась 
(у 1987 та 2003 р.р.) [21], нарешті була кодифікована в Директиві 
2011/92/ЄС 13.12. 2011 [22]. Крім того, в 2001 р. було прийнято 
окрему Директиву ЄС щодо стратегічної екологічної оцінки 
2001/42/ЄС [23]. 

В той час, як в світі інститут оцінки впливу ставав все більш 
потужним, в Україні, починаючи з 2000-х років спостерігалася 
тенденція до поступового звуження сфери оцінки впливу на до-
вкілля, що здійснювалась відповідно до Закону «Про екологічну 
експертизу». Частково це пов’язувалося з появою нових видів ек-
спертних досліджень, що певним чином перетиналися з еколо- 
гічною експертизою. Йдеться, зокрема, про державну санітарно-
гігієнічну експертизу [24], державну експертизу інвестиційних 
проектів [25], державну експертизу проектів будівництва [26]. 
Важливо зазначити, що Законом України «Про регулювання міс-
тобудівної діяльності» здійснення екологічної експертизи було 
вилучене з процедури прийняття рішень з питань реалізації прое-
ктів господарської діяльності, тобто з основної сфери відповідної 
оцінки. Практично було згорнуто і участь громадськості в оцінці 
впливу, зокрема, фактично перестали проводитись громадські 
обговорення проектів, а також громадські екологічні експертизи.  

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» певною мі-
рою ознаменував відновлення відповідного інституту, хоча й в 
іншій термінологічній «обкладинці». Однак зміни до чинного за-
конодавства здійснено поспіхом і певною мірою механічно: на-
скрізно в законодавстві України здійснено заміну терміна «еко-
логічна експертиза» на «оцінку впливу на довкілля». При цьому 
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Закон України «Про екологічну експертизу» взагалі втратив чин-
ність (ст. 17 «Прикінцеві та перехідні положення» аналізованого 
Закону).  

Найбільше нарікань викликають зміни до Закону України 
«Про охорону навколишнього природного середовища», з якого 
повністю вилучено Розділ VI «Екологічна експертиза», а всі зга-
дки про цей інститут в інших статтях механічно замінено на оці-
нку впливу на довкілля. Зважаючи на те, що цей Закон є рамко-
вий для регулювання всіх екологічних і природоресурсних 
відносин в Україні, з таким підходом погодитись не можна, оскі-
льки вилучення з його тексту відповідного розділу виводить ін-
ститут оцінки впливу за дужки екологічних відносин. Вважаю за 
необхідне, для забезпечення системності і послідовності право-
вого регулювання замість Розділу VI «Екологічна експертиза», 
що втратив чинність, вмістити розділ «Оцінка впливу на довкіл-
ля», в якому насамперед дати визначення цього інституту, що ві-
дсутнє в новому законі. Слід також окреслити і дати загальну ха-
рактеристику всіх видів оцінки впливу на довкілля, адже 
прийнятий Закон «Про оцінку впливу на довкілля» врегулював не 
весь комплекс оціночних відносин в екологічній сфері. Зокрема, 
стратегічна екологічна оцінка врегульована іншим Законом; за 
межами регулювання залишені оцінка, що здійснюється в ході 
екологічного моніторингу довкілля; оціночно-правові відносини 
щодо кількості та якості природних ресурсів та деякі інші. Лише 
єдина стаття нового закону стосується оцінки впливу на довкілля 
в транскордонному контексті.  

Підводячи підсумок, вважаю насамперед, що прийняття Зако-
ну України «Про оцінку впливу на довкілля» слід визнати пози-
тивним законодавчим кроком, який стимулюватиме відновлення 
серйозного державного ставлення до екологічних аспектів плано-
ваної та здійснюваної господарської та іншої діяльності. Певні 
позитивні моменти відповідного Закону пов’язані також із тим, 
що до законодавчого рівня піднято перелік видів діяльності та 
об’єктів, що підлягають обов’язковій оцінці (раніше це був уря-
довий рівень); здійснена їх категоризація. Хоча тут я бачу певну 
розмитість, можливо надзвичайне розширення відповідних видів 
діяльності та об’єктів, відсутність суттєвої різниці в процедурі 
оцінки об’єктів 1-ї та 2-ї категорії. Важливою є й вимога щодо 
необхідності подавати можливі альтернативні рішення. Певна ан-
тикорупційна складова закладена у Єдиній електронній реєстра-
ції з оцінки впливу на довкілля. Є й деякі інші моменти позитив-
ного впливу нового регулювання. 
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Водночас вважаю за необхідне підкреслити, що запроваджен-
ня цього регулювання не є новацією вітчизняного законодавства, 
підштовхуваного лише вимогами Угоди про асоціацію з ЄС. Це 
значною мірою повернення до початкової концепції оцінки впли-
ву на довкілля, яка була встановлена як змістовне наповнення ін-
ституту екологічної експертизи в Україні ще у 1991 р.  

У регулюванні відповідної сфери залишилось іще чимало пи-
тань, що чекають на вирішення, а можливо – коригування. Чи оп-
тимальними є критерії відбору видів діяльності та об’єктів, що 
підлягають оцінці впливу (можливо, слід було б виходити з тих 
хімічних речовин та сполук, фізичних та біологічних факторів, 
які мають потрапляти в довкілля від конкретних об’єктів), перед-
бачивши їх граничні показники, перевищення яких є підставою 
для оцінки? Як співвідноситиметься оцінка впливу на довкілля з 
вже існуючими видами експертиз, які на сьогодні значною мірою 
витіснили екологічну експертизу (містобудівна, інвестиційна, са-
нітарно-гігієнічна, експертиза ГМО, а також процедурами інтег-
рованого дозволу тощо)? У плані приведення у відповідність з 
правом ЄС: чи дотримані всі 7 ключових вимог європейського 
підходу до інституту оцінки впливу на довкілля? Чи приведені у 
відповідність підзаконні акти України до відповідного нового За-
кону? Нарешті, чи оптимальною є передбачена нині ухваленими 
документами процедура оцінки? 

Відповіді на ці питання має допомогти практика реалізації ві-
дповідного законодавства, що вже складається. 
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Безперечним є той факт, що як і в будь-якій державі в Україні 
для юридичного супроводу й реалізації державної екологічної 
політики вживаються певні заходи щодо інтеграції законодавст-
ва, збагачення еколого-правової науки та доктрини здобутками 
закордонних фахівців, запровадження європейських інституцій. 
Світовою спільнотою стратегічним напрямом цивілізаційного 
шляху еволюціонування визнано парадигму суспільного розвит-
ку на засадах гармонійного взаємозв’язку всіх структурних скла-
дових − людства, суспільних систем, наукових знань, техніки й 
технологій в єдності з біосферою (що отримало назву «концепт 
сталого розвитку»), ведеться пошук нових способів і засобів та-
кої взаємодії, чому, звісно, сприяє запровадження досягнень нау-
ково-технічного прогресу [1, с. 303–304]. 
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Вагомим кроком для гармонійної взаємодії природи та суспі-
льства, формування сталого розвитку й екологічної держави є 
прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 
23.05.2017 р. № 2059-VIII [3], який набрав чинності 18.12.2017 р. 
(далі – Закон). Цим нормативно-правовим актом впроваджуються 
зобов’язання, передбачені Угодою про асоціацію з ЄС, що в свою 
чергу сприяє виконанню нашою державою на належному рівні 
низки інших міжнародних зобов’язань. Зокрема, йдеться про ім-
плементацію Директиви 2011/92/ЄС «Про оцінку наслідків де-
яких публічних та приватних проектів на довкілля», Орхуську 
конвенцію про доступ до інформації, участь громадськості у про-
цесі ухвалення рішень та доступ до правосуддя з питань довкілля 
(1998), конвенцію Еспо про оцінку впливу на природу у транско-
рдонному контексті (1991) тощо. 

Закон впроваджує нову європейську модель процедури оцінки 
впливу на довкілля (ОВД) замість екологічної експертизи, яка 
тривалий час була вирішальним важелем, провідною функцію 
екологічного управління в сфері забезпечення екологічної безпе-
ки територій та населення від негативного впливу господарської 
діяльності. За старою процедурою проведення державної еколо-
гічної експертизи дозволялось лише після отримання забудовни-
ком відповідних дозволів на зведення об’єкту. Віднині інвестор 
повинен провести оцінку впливу на довкілля до того, як він поч-
не витрачати свої кошти на реалізацію якогось проекту. Цей  
європейський стандарт гарантує людям, які мешкають на терито-
рії, де він буде реалізований, можливість належним чином оціни-
ти, наскільки будівництво об’єкта буде впливати на довкілля, чи 
суперечить воно інтересам (в тому числі й екологічним) терито-
ріальних громад. 

Характеризуючи різні аспекти процедури оцінки впливу на 
довкілля маємо констатувати різноманітний, у тому числі супе-
речливий, понятійно-термінологічний апарат, який необхідно 
привести до відповідності. Правники неодноразово наголошува-
ли на необхідності використання низки однорідних термінів (за-
гальновизнаних правових засобів – норм-дефініцій, норм-
принципів, норм-цілей), оскільки вони є частиною загальної пра-
вової системи інтеграції в екологічній сфері. В перший рік впро-
вадження цього нормативно-правового акту це одна із основних 
проблем, яку необхідно подолати, щоб не привести до деклара- 
тивності приписів Закону і колізії його норм. Вже сьогодні існує 
необхідність прийняття низки нормативно-правових актів, щоб 
подолати бланкетність його приписів. 
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В результаті практичного застосування процедури оцінки 
впливу на довкілля в Європейському Союзі виникла нагальна не-
обхідність впровадити зміни до Директиви 2011/92/ЄС. Так, Ди-
рективою 2014/52/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 
16 квітня 2014 року вносяться поправки до Директиви 2011/92/ЄС 
про оцінку впливу певних публічних та приватних проектів на 
довкілля з метою підвищення якості процедури такої оцінки та 
узгодження цієї процедури з принципами розумного регулюван-
ня, гармонізації та синергізму з іншими законодавчими актами та 
політикою Союзу, а також стратегіями і політикою, розроблени-
ми державами-членами в сфері національної компетенції. Інтег-
рація України у Європейський правовий простір вимагає вдоско-
налення правового механізму з урахуванням законодавства 
Європейського Союзу та практики його застосування з метою 
створення дієвого механізму оцінки впливу на довкілля та його 
законодавчого забезпечення.  

Наразі в Україні правовий механізм впровадження оцінки 
впливу на довкілля та його забезпечення не визначені належним 
чином, зокрема і в Законі України «Основні засади (стратегія) 
державної екологічної політики України на період до 2020 року». 
Зміст стратегії доцільно вдосконалити з урахуванням викликів 
сьогодення, при цьому значної уваги потребує саме визначення 
правового механізму. Зазначимо, що 12 вересня 2017 р. Мініст-
ром екології та природних ресурсів України запропоновано про-
ект нової екологічної стратегії для України до 2030 року, яка ске-
рована на забезпечення Угоди про асоціацію з ЄС та концепцію 
сталого розвитку. Проект стратегії ставить 5 цілей: формування в 
суспільстві екологічних цінностей і засад сталого споживання та 
виробництва; забезпечення сталого розвитку природно-ресурс-
ного потенціалу України; забезпечення інтеграції екологічної по-
літики в процес прийняття рішень щодо соціально-економічного 
розвитку України; зниження екологічних ризиків для екосистем 
та здоров’я населення до соціально прийнятного рівня; удоскона-
лення та розвиток державної системи природоохоронного управ-
ління. Проект містить 35 показників оцінки реалізації нової еко-
логічної політики, кожен з яких є не лише індикатором моніто-
рингу її виконання, але й визначає цільові значення на 2020, 2025 
та 2030 роки. У своїй презентації міністр першим серед них за-
значив Індекс екологічної ефективності (Environmental 
Performance Index), що свідчить про бажання та готовність займа-
ти чільні місця у глобальних процесах збереження довкілля та 
досягнення сталого розвитку [2].  
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Вважаємо, що основою цілісності Національної екологічної 
стратегії до 2030 року повинна стати оцінка впливу на довкілля, 
яка буде побудована завдяки досвіду європейського співтоварис-
тва, а власно процедура має бути дієвою та сприяти дотриманню 
екологозбалансовано й екосистемного підходу до використання і 
охорони природних об’єктів та комплексів, розумного балансу 
екологічних публічних і приватних інтересів у процесі прийняття 
рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати 
значний вплив на довкілля.  
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Ще в минулому столітті В. Л. Мунтян виділяв такі напрями 
правового захисту навколишнього середовища у сільському гос-
подарстві: «охорона і підвищення продуктивності земельних угідь; 
попередження і ліквідація забруднення земель, вод, рослинності 
відходами промислових підприємств; захист навколишнього сере-
довища від забруднення хімічними речовинами» [1, с. 212]. 

У сучасний період науковці справедливо виділяють два най-
більш важливі вектори природоохоронної діяльності у сільсько-
му господарстві: «охорона навколишнього природного середо-
вища і всіх його елементів від негативного впливу сільсько-
господарського виробництва та охорона сільського господарства 
від шкідливого впливу антропогенного навколишнього середо-
вища» [2, с. 346]. 

Аграрне законодавство України покликане регулювати суспіль-
ні відносини в аграрному секторі економіки з урахуванням взає-
мозв’язку сільськогосподарського виробництва з навколишнім 
природним середовищем. Проте сучасні нормативно-правові акти 
аграрного законодавства, що визначають особливості правового 
статусу сільськогосподарських підприємств, та акти з питань ви-
робничо-господарської діяльності в аграрному секторі економіки 
містять лише окремі правові приписи щодо раціонального при-
родокористування та охорони навколишнього природного сере-
довища. У зв’язку з цим справедливо відзначають вчені, що чин-
ні акти аграрного законодавства є недостатньо екологізованими 
[3, с. 480]. Тому одним із концептуальних напрямів розвитку аг-
рарного законодавства України є наповнення його екологічним 
змістом. 

Одночасно слід погодитися з Т.В. Курман у тому, що на сьо-
годні одним із визначальних, керівних принципів аграрного пра-
ва стає принцип екологізації аграрного виробництва, «який поля-
гає в стимулюванні екологічно безпечного ведення сільського 
господарства та реалізації екологічних програм на селі» [4, с. 91].  

Одним із актів, що забезпечує правове регулювання впливу на 
довкілля сільськогосподарської виробничої діяльності, є Закон 
України від 23 травня 2017 р. «Про оцінку впливу на довкілля» 
[5]. Цим Законом сільське господарство віднесене до планованої 
діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля та підлягає 
оцінці впливу на довкілля. Йдеться, зокрема, про сільськогоспо-
дарське та лісогосподарське освоєння, рекультивацію та меліора-
цію земель (управління водними ресурсами для ведення сільсь-
кого господарства, у тому числі із зрошуванням і меліорацією) на 
територіях площею 20 гектарів і більше або на територіях та 
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об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на 
площі 5 гектарів і більше, будівництво меліоративних систем та 
окремих об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних сис-
тем; зміну цільового призначення земель сільськогосподарського 
призначення у випадках, передбачених законодавством, та зміну 
цільового призначення особливо цінних земель; потужності для 
вирощування: птиці (40 тисяч місць і більше); свиней (1 тисяча 
місць і більше, для свиноматок – 500 місць і більше); великої та 
дрібної рогатої худоби (1 тисяча місць і більше); кролів та інших 
хутрових тварин (2 тисячі голів і більше); установки для промис-
лової утилізації, видалення туш тварин та/або відходів тваринни-
цтва; інтенсивна аквакультура з продуктивністю 10 тонн на рік і 
більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фон-
ду чи в їх охоронних зонах тощо [5]. 

Відповідно до ст. 3 Закону «Про оцінку впливу на довкілля», 
здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі 
прийняття рішень про провадження такої планованої діяльності. 
Крім того, згідно з Законом забороняється розпочинати прова-
дження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та 
отримання рішення про провадження планованої діяльності [5]. 

Водночас, запобігання негативного впливу сільськогосподар-
ської виробничої діяльності на навколишнє природне середовище 
повинно забезпечуватися як актами екологічного, так і актами 
аграрного законодавства. Тому одним із важливих напрямів су-
часного аграрного законодавства України є його екологізація, що 
передбачає формування на основі загальних принципів та ідей 
охорони навколишнього природного середовища і раціонального 
природокористування якісно нових правових приписів, спрямо-
ваних на спеціалізоване правове регулювання аграрних відносин. 
Крім того, забезпечення належної охорони довкілля у процесі 
сільськогосподарського виробництва, запобігання негативного 
впливу сільськогосподарської виробничої діяльності на довкілля 
повинно стати одним із важливих пріоритетів державної аграрної 
політики, визначених на законодавчому рівні. 
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Як відомо, з 18 грудня 2017 року введено в дію Закон України 

«Про оцінку впливу на навколишнє середовище». 
Варто відзначити, що прийняття вказаного закону позитивно 

прийняте суспільством, в тому числі представниками екологічно 
зацікавленого бізнесу. Саме екологічно зацікавлений бізнес ро-
зуміє: громадськість має право знати, що відбувається на її тери-
торії, і має право голосу. 

Законом, зокрема введено зобов’язання, передбаченні Угодою 
про асоціацію з ЄС, в тому числі Директивою №2011/92 про оцін-
ку впливу окремих державних і приватних проектів на навколи-
шнє середовище, а також відповідні суміжні положення Дирек-
тиви №2003/4 про доступ громадськості до екологічної інфор-
мації. 

Реалізація цього закону дозволить також забезпечити на на-
лежному рівні виконання Україною зобов’язань по Орхуській 
конвенції та Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середо-
вище в транскордонному контексті. 

Безумовно, закон позитивний, якого давно чекали і який долу-
чає Україну до цивілізованого світу. Водночас уже сьогодні 
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практики відзначають, що критерії необхідності здійснення оцін-
ки впливу на навколишнє середовище, які визначені в статті 3 
Закону, є значно більш суворими у порівнянні з вимогами євро-
пейського законодавства. 

Зокрема, йдеться про сферу надрокористування. Так, Закон 
зобов’язує здійснювати ОВНС у всіх випадках промислового ви-
добування корисних копалин. 

Водночас в ЄС ОВНС підлягають видобування нафти і газу в 
комерційних інтересах, якщо щоденний об’єм газу перевищує 
500 тисяч кубічних метрів, а нафти – 500 тон. Вітчизняне законо-
давство вимагає проведення ОВНС навіть для будівництва неве-
ликого промислового трубопроводу малого діаметру. Крім того, 
разом з прийняттям Закону не було розроблено і прийнято меха-
нізм процедури ОВНС. Це є перепоною для здійснення видобув-
ної діяльності, зокрема ПАТ «Укрнафта». 

У 2018 році ПАТ «Укрнафта» планує продовжити дію 27 спе-
ціальних дозволів на видобування, а також планує буріння нових 
свердловин. В зв’язку з зазначеним, ПАТ «Укрнафта» ініціювала 
проведення слухань в громадах, на території яких розташовані 
родовища корисних копалин. 

Як відомо, перші такі слухання відбулися в Івано-Франківсь-
кій області. Громадськість населених пунктів, на території яких 
розташовані родовища корисних копалин, виявили зацікавленість 
і активність в процесі здійснення ОВНС. Це пояснюється тим, що 
так звані «нафтові села» безпосередньо зацікавлені в нарощуван-
ні видобування. Адже тепер, згідно з чинним законодавством, ча-
стина ренти надходить до сільського бюджету. Водночас це не 
лише податки і рента до місцевих бюджетів, а і робочі місця. 

З іншого боку, зовсім протилежна ситуація склалася в Полтав-
ській області. Тут місцеве керівництво відмовило в проведенні 
громадських слухань, пояснюючи це тим, що Мінприроди Украї-
ни не затвердило плату за проведення таких заходів. Хоча є інші 
неформальні пояснення причини такої відмови. 

Отже, на практиці із-за бюрократичних перепон видобувні пі-
дприємства можуть залишитися без ліцензій. Наприклад, ПАТ 
«Укрнафта» в 2018 році має продовжити термін дії 27 спецдозво-
лів, на які припадає майже 50 відсотків видобування. Ще склад-
ніша ситуація в «Укргазвидобуванні», яке має продовжити тер-
мін дії 60 ліцензій.  

За наявною інформацією Мінприроди України уже підготува-
ло відповідний проект наказу «Про затвердження розміру плати 
за проведення громадського обговорення в процесі здійснення 
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оцінки впливу на навколишнє середовище», яке узгоджене з Мі-
ністерством економічного розвитку і торгівлі України та направ-
лено на узгодження до Державної регуляторної служби України. 

Звертає на себе увагу і той факт, що не лише не розроблений 
механізм процесу отримання ОВНС, але і те, що законом перед-
бачено 150 днів на її надання. Задаймося запитанням: які втрати 
несе держава від «простою» родовищ корисних копалин? Чи 
влаштовує зазначений термін (майже півроку) суб’єктів госпо-
дарської діяльності, щоб отримати оцінку впливу діяльності на 
навколишнє середовище? 

Ось чому є пропозиції: що до тих пір поки не буде розроблено 
детальний механізм процесу оцінки впливу на навколишнє сере-
довище, цю норму необхідно відтермінувати, скоротивши строк 
видачі ОВНС до 60 днів. 

Викладене вище свідчить про те, що попереду ще багато ро-
боти по втіленню вимог проведення оцінки впливу на навколиш-
нє середовище, щоб подолати явні і приховані проблеми.  
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Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. 

(далі – Закон) запропонував серед інших новел розширений під-
хід до поняття довкілля. Так, відповідно до ст. 1 Закону вплив на 
довкілля – будь-які наслідки планованої діяльності для довкілля, 
в тому числі наслідки для безпечності життєдіяльності людей та 
їхнього здоров’я, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, 
води, клімату, ландшафту, природних територій та об’єктів, істо-
ричних пам’яток та інших матеріальних об’єктів чи для сукупно-
сті цих факторів, а також наслідки для об’єктів культурної спад-
щини чи соціально-економічних умов, які є результатом зміни 
цих факторів. Крім того, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону звіт з 
оцінки впливу на довкілля включає опис факторів довкілля, які 
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ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності та її аль-
тернативних варіантів, у тому числі матеріальні об’єкти, вклю-
чаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину, ланд-
шафт. 

Варто звернути увагу на те, що Закон у частині визначення 
впливу на довкілля майже дослівно відтворив положення п. «VII» 
ст. 1 Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у 
транскордонному контексті від 25.02.1991 р. (ратифіковано Зако-
ном України від 19.03.1999 р.). 

Так само культурна спадщина розглядається в контексті по-
няття «довкілля» і в інших міжнародних актах. Зокрема, Дирек-
тива 2011/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 
13.12.2011 р. про оцінку наслідків певних державних та приват-
них проектів для навколишнього середовища, яка містить анало-
гічні із вище згаданою Конвенцією положення, серед факторів, 
щодо яких здійснюється оцінка наслідків від проекту, визначає 
культурну спадщину (п. «d» ч. 1 ст. 3). 

Відповідно до п. «с» ч. 3 ст. 2 Конвенції про доступ до інфор-
мації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ 
до правосуддя з питань, що стосуються довкілля від 25.06.1998 р. 
(ратифіковано Законом України від 06.07.1999 р.) екологічною 
інформацією охоплюється інформація про стан об’єктів культури 
тією мірою, якою на них впливає або може вплинути стан скла-
дових навколишнього середовища. 

Згідно із п. 10 ст. 2 Конвенції про цивільну відповідальність за 
шкоду, заподіяну діяльністю, небезпечною для довкілля від 
21.06.1993 р. довкілля включає об’єкти нерухомості, які є части-
ною культурної спадщини; характерні особливості ландшафту. 

Часто в комплексі розглядається проблеми охорони унікаль-
них природних та історико-культурних об’єктів. Співробітництво 
з об’єднання заходів, які включають охорону як культурної, так і 
природної спадщини, в свій час призвело до прийняття Конвенції 
про охорону культурної та природної спадщини від 16.11.1972 р. 
(ратифіковано Указом Президії Верховної Ради УРСР від 
04.10.1988 р.). Конвенцією було запроваджено ведення Списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, до якого вносяться об’єкти 
природної та культурної спадщини, що мають унікальну цінність. 
І хоча традиційно розрізняють об’єкти природної та культурної 
спадщини, не завжди можна чітко провести такий розподіл. Ве-
лика кількість цінних та унікальних об’єктів носять змішаний ха-
рактер, тобто створені людиною або за її участі, але в унікально-
му природному середовищі. У Рекомендації ООН про збере-
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ження і сучасну роль історичних ансамблів від 26.11.1976 р. вка-
зано, що кожен історичний або традиційний ансамбль і навколи-
шнє середовище слід було б розглядати в сукупності, як єдине 
ціле, рівновага та особливий характер якого залежить від синтезу 
елементів, що його складають, і яке криє в собі діяльність людей, 
а також будинки, структуру, площини та зони, що його оточують. 
Тому всі елементи, що заслуговують на увагу, включно з діяльні-
стю людини, хоч би якою скромною вона не була, мають віднос-
но цілого значення, що його необхідно враховувати.  

В зарубіжному законодавстві «навколишнє середовище» як 
об’єкт правової охорони охоплює умови побуту людини та інші 
об’єкти штучного походження, має свої національні особливості. 
Наприклад, у США складовою частиною законодавства про на-
вколишнє природне середовище є регулювання охорони історич-
них місць [4, с. 137].  

Пропозиції розглядати навколишнє середовище (довкілля) у 
сучасних умовах не тільки як те, що безпосередньо створено 
природою, а як нове «антропогенно-природне середовище» [2, с. 
11]; антропогенні та природно-антропогенні ландшафти як об’єкт 
регулювання екологічного права [1, с. 149-179]; сучасний місь-
кий ландшафт як гармонійне поєднання та взаємодію природних 
та природно-соціальних умов та процесів з антропогенними 
об’єктами в контексті проблеми правового забезпечення охорони 
навколишнього природного середовища міст та інших урбанізо-
ваних територій в межах науки екологічного права [3, с. 537-538] 
висуваються і в сучасній теорії екологічного права України. 

Враховуючи положення міжнародних актів, зарубіжний дос-
від, доктринальні підходи, вважаємо доцільним включення до 
складових довкілля нерухомих об’єктів культурної спадщини. 
Такий крок зроблено в Законі України «Про оцінку впливу на до-
вкілля». В той же час, Закон України «Про охорону культурної 
спадщини» від 08.06.2000 р., в якому якраз і визначені такі по-
няття, як культурна спадщина, об’єкт культурної спадщини, 
пам’ятка культурної спадщини, історичний ареал населеного мі-
сця тощо, жодним чином не згадує про оцінку впливу на дані 
об’єкти в контексті впливу на довкілля.  

У зв’язку з викладеним вище, пропонуємо внести відповідні 
зміни до Закону України «Про охорону культурної спадщини», 
врахувавши положення Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» щодо необхідності проведення процедури оцінки 
впливу на об’єкти культурної спадщини у визначених Законом 
випадках.  
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Стан довкілля в цілому та окремих його складових в нашій кра-

їні в останнє двадцятиріччя залишається стабільно проблемним, на 
що вказують оцінки такого стану, представлені в офіційних доку-
ментах. Так, в 1998 році постановою Верховної Ради України 
«Про Основні напрями державної політики України у галузі охо-
рони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення 
екологічної безпеки» констатовано, що «нинішню екологічну си-
туацію в Україні можна охарактеризувати як кризову, що форму-
валася протягом тривалого періоду через нехтування об’єктив-
ними законами розвитку і відтворення природно-ресурсного 
комплексу України; економіці України притаманна висока питома 
вага ресурсомістких та енергоємних технологій […]; надмірне ан-
тропогенне навантаження на водні об’єкти призвело до кризового 
зменшення самовідтворюючих можливостей річок та виснаження 
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водноресурсного потенціалу; розораність земель є найвищою в 
світі і досягла 56 відсотків території країни і 80 відсотків сільсько-
господарських угідь; структура промислового виробництва, що 
склалася в Україні, […] характеризується інтенсивним споживан-
ням енергії, сировинних, водних і земельних ресурсів, а також збі-
льшенням навантаження на довкілля» [1] і інш. 

В 2010 році Законом України «Про Основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики України на період до 2020 року» 
(далі – Основних засад до 2020 року) знову зафіксовано, що «ан-
тропогенне і техногенне навантаження на навколишнє природне 
середовище в Україні у кілька разів перевищує відповідні показ-
ники у розвинутих країнах світу; збільшується кількість випадків 
перевищення встановлених нормативів гранично допустимих ви-
кидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами; практи-
чно всі поверхневі водні джерела і ґрунтові води забруднені; стан 
земельних ресурсів України близький до критичного; запрова-
дження новітніх екологічно чистих технологій та поширення 
найкращого досвіду є дуже повільними» [2] і інш. 

В 2018 році в проекті Закону України № 8328 від 26 квітня 
2018 року щодо Основних засад (стратегія) державної екологіч-
ної політики України на період до 2030 року (далі – Основних за-
сад до 2030 року) стверджується, що «фактично дві третини на-
селення країни проживає на територіях, де стан атмосферного 
повітря не відповідає гігієнічним нормативам, що впливає на за-
гальну захворюваність населення; практично всі поверхневі води 
забруднені; за різними критеріями забрудненими є близько 20 ві-
дсотків земель України» [3] і інш. 

Таким чином, можна констатувати, що на державному рівні 
визнається кілька років поспіль незадовільний стан навколиш-
нього природного середовища, використання природних ресур-
сів, рівня екологічної безпеки. При цьому всі ці роки на виправ-
лення такого стану виділялись відповідні державні кошти, 
створювалися чи змінювалися системи управління, розроблялися 
і частково виконувалися різні природоохоронні заходи, проте си-
туація мало змінилась в позитивну сторону, що вказує на хиб-
ність підходів до вирішення екологічних проблем і необхідність 
впровадження сучасних інноваційних моделей вирішення еколо-
гічних питань.  

Щодо необхідності нових підходів до вирішення екологічних 
проблем є розуміння і у профільного міністерства, глава якого 
нещодавно заявив, що «Україні необхідна нова екологічна полі-
тика… ми повинні розірвати залежність економічного зростання 
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від забруднення, а зростати економічно, зберігаючи довкілля, всі 
природні ресурси» [4]. 

Разом з тим аналіз проекту Основних засад до 2030 року, 
представлений наразі у Верховну Раду України, викликає більше 
занепокоєння ніж оптимізму, зокрема, стосовно такого анонсова-
ного результату екологічної політики як отримання ринкових ме-
ханізмів для озеленення економіки, яке в більшості розвинених 
країн пов’язується з розвитком екологічного підприємництва 
(«зеленої» економіки).  

При цьому на необхідність визначеності з цим завданням при 
реалізації екологічної політики нашої держави вказують кілька 
документів, серед яких: Національна доповідь 2017 «Цілі Стало-
го Розвитку: Україна» [5], бо реалізація по суті всіх цілей сталого 
розвитку пов’язується з тими чи іншими видами екологічного пі-
дприємництва; Програма сприяння зеленій модернізації україн-
ської економіки та Програма зеленої економіки [6]; Програма 
«Екологізація економік в країнах Східного партнерства Європей-
ського Союзу» (EaP GREEN) [7]; Международная Декларация 
Более Чистого Производства [8]; Проект національної концепції 
впровадження і розвитку екологічно чистого виробництва в 
Україні [9] та інш.  

Зазначені документи об’єднує те, що екологічна політика в 
них розглядається як інвестиційна політика, спрямована на під-
вищення ефективності використання природних ресурсів шляхом 
розвитку і використання новітніх ресурсо- і енергоефективних 
технологій, впровадження екологічних інновацій, стимулювання 
ресурсозбереження тощо.  

Натомість в Основних засадах до 2030 року питанням розвит-
ку екологічного підприємництва присвячено опосередковано од-
не завдання (стимулювання впровадження систем екологічного 
управління на підприємствах одночасно з поліпшенням екологіч-
них характеристик продукції, у тому числі на основі міжнарод-
них систем сертифікації та маркування) щодо мети 2; одне  
завдання (стимулювання впровадження суб’єктами господарю-
вання більш екологічно чистого, ресурсоефективного виробницт-
ва та екологічних інновацій, здійснення заходів з підвищення 
енергоефективності та використання відновлюваних джерел ене-
ргії) щодо мети 3. 

Частково представлені індикатори розвитку екологічного під-
приємництва і в показниках оцінки реалізації державної екологі-
чної політики, бо безпосередньо цих відносин стосується такий 
показник як частка відновлювальних джерел енергії, а опосеред-
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ковано – енергоємність та ресурсоємність валового внутрішнього 
продукту та обсяги використання первинної сировини. 

При цьому безпосередньо екологічне підприємництво, зокре-
ма його стимулювання, згадується в Основних засадах до 2030 
року в розділі щодо основних інструментів реалізації державної 
екологічної політики, але на відміну від Основних засад до 2020 
року не як сам інструмент, а як результат застосування економіч-
них та фінансових механізмів, та опосередковано – при викла-
денні результатів першого етапу реалізації цього документу, де 
заплановано «впровадження фінансово-економічних механізмів 
стимулювання екологічно орієнтованих структурних перетворень 
в економіці, впровадження механізмів стимулювання підпри-
ємств до енергоефективності».  

Проте сподіватись на такий результат, як і на позитивний 
вплив розвитку екологічного підприємництва на довкілля та за-
безпечення екологічної безпеки, марно за відсутності конкретних 
завдань щодо забезпечення розвитку такого підприємництва в 
самому тексту Основних засад до 2030 року, незважаючи на та-
кий очікуваний результат як «енергозбереження та підвищення 
енергоефективності, збільшення виробництва екологічно чистої 
енергії, впровадження найкращих наявних низьковуглецевих, ре-
сурсозберігаючих технологій виробництва, а також сучасних бу-
дівельних технологій з тепло- та енергозбереження».  

Наведене вказує на необхідність відповідного науково-прак-
тичного доопрацювання проекту закону України щодо Основних 
засад (стратегія) державної екологічної політики України на пе-
ріод до 2030 року, зважаючи на те, що досягти переважну біль-
шість заявлених в цьому документі цілей можливо лише за умови 
активного розвитку в нашій країні екологічного підприємництва 
(«зеленої» економіки) та належного його правового забезпечення, 
як і забезпечити впровадження відповідних багатосторонніх еко-
логічних угод (конвенцій, протоколів тощо), стороною яких є 
Україна.  
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Одним із ключових завдань системи еколого-правового регу-

лювання є досягнення оптимального балансу екологічних і еко-
номічних інтересів із забезпеченням безумовного пріоритету пе-
рших. Це знайшло своє нормативне закріплення, зокрема, й серед 
галузевих принципів у ст. 3 Закону України «Про охорону навко-
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лишнього природного середовища», у розділі 2 Закону України 
«Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики 
України на період до 2020 року», у ст. 5 Земельного кодексу 
України та інших законодавчих актах. Ґрунтуючись на засадах 
Концепції сталого розвитку, яка в останні десятиліття в усьому 
світі, і наша держава не є винятком, є домінуючою методологіч-
ною платформою, на якій взагалі розбудовується все розмаїття 
людської діяльності по відношенню до природи, вітчизняне еко-
логічне законодавство досить рясно пронизане імперативами про 
верховенство вимог екологічної безпеки. Разом із тим, поточні 
реалії свідчать, на жаль, про неефективність цих норм. Мусимо 
констатувати, що у процесі розвитку цивілізації людина, за влуч-
ним висловом Ювала Ноя Харарі, з «неважливої тварини, що ти-
хенько займалася своїми справами в далекому куточку Афри-
ки, <…> перетворилась на володаря всієї планети та жах 
екосистеми» [1, с. 519]. 

Свого часу у Національній стратегії наближення (апроксима-
ції) законодавства України до права ЄС у сфері охорони довкіл-
ля, представленій Міністерством екології та природних ресурсів 
України широкому загалу 21 серпня 2015 р., зазначалось, що 
«найбільш гострою та складною проблемою у цьому секторі є ві-
дсутність належної процедури оцінки впливу на навколишнє се-
редовище. Крім того, зміни, пов’язані з лібералізацією законо-
давства про містобудівну діяльність і прийняттям Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», фактично призвели 
до повного розбалансування системи оцінки впливу на навколи-
шнє середовище, в тому числі щодо ролі та можливості участі у 
процесі оцінки впливу на навколишнє середовище природоохо-
ронних органів, процедури інформування та участі громадськості 
тощо» [2]. Оцінка впливу на довкілля (далі – ОВД) є невід’ємним 
елементом організаційно-правового механізму реалізації консти-
туційного обов’язку Української держави щодо забезпечення 
екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на своїй 
території України. Основою цього правового інституту є норми 
Закону України від 23 травня 2017 р. «Про оцінку впливу на до-
вкілля» (далі – Закон про ОВД) та розроблених на його виконан-
ня підзаконних нормативно-правових актів.  

Прийняття Закону про ОВД, безумовно, стало важливим кро-
ком на досить непростому євроінтеграційному шляху України. 
Однак наголосимо на тому, що одним із головних векторів моде-
рнізації публічного адміністрування на вищевказаному шляху, і 
це, зокрема, закріплено у Програмі діяльності Кабінету Міністрів 
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України, схваленій Постановою Верховної Ради України від 11 
грудня 2014 р. № 26-VIII, є формування та реалізація нової полі-
тики державного управління, яка має передбачати, зокрема, дере-
гуляцію та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави. 
Загалом такий курс не викликає суперечок, однак у тактиці його 
реалізації, на наш погляд, є суттєві ризики неконструктивного 
перегляду співвідношення екологічних та господарських інте-
ресів.  

Як зазначає Т. О. Третяк, «процедура ОВД є досить трива-
лою і обтяжливою для суб’єктів господарювання, тому важливо 
забезпечити її поширення лише на ті види діяльності, що мо-
жуть спричинити істотного негативного впливу на довкілля 
та/чи здоров’я людини. Поширення цієї процедури на види дія-
льності, що не здатні спричинити негативного впливу на до-
вкілля, означатиме збитки економіці країни, що не будуть ком-
пенсовані жодними суттєвими перевагами для охорони довкілля 
та здоров’я людини [3, с. 112]. У цілому наведена теза видається 
раціональною, особливо зараз, за умов загрози територіальній 
цілісності України, мобілізації всіх ресурсів на захист держав-
ного суверенітету, коли мають забезпечуватися форсовані темпи 
економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняних товаровиробників тощо. Однак при цьому важливо 
не допустити жодної ревізії принципу пріоритету вимог еколо-
гічної безпеки та не допустити спекулювання жорсткими потре-
бами сьогодення. 

З огляду на викладене однією із суттєвих переваг Закону про 
ОВД вбачається широке залучення громадськості до відповідних 
процедур, і варто погодитись із С. М. Шершуном у тому, що 
«важливим завданням є перехід на законодавчому рівні від де-
кларацій щодо надання громадянам прав, що дають змогу висло-
влювати незалежну оцінку щодо екологічно небезпечних проек-
тів, до встановлення конкретних процедур реалізації цих прав» 
[4, с. 129]. Разом із тим, згадаємо, що і раніше діючий Закон 
України від 9 лютого 1995 р. «Про екологічну експертизу», і ДБН 
А.2.2-1-2003. «Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки 
впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і 
будівництві підприємств, будинків і споруд» передбачали, хоч і у 
меншому обсязі та вужчому форматі, участь громадськості у 
державній екологічній експертизі. Однак, як неодноразово наго-
лошували експерти, «практична реалізація права громадськості 
брати участь у розробленні ОВНС на належному рівні не забез-
печувалася <…> Інвестори і розробники ОВНС <…> в кращому 
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випадку зводять вимоги законодавства щодо участі громадськос-
ті до їх формального виконання із використанням усіх можливих 
прогалин у нормативних актах для зведення можливості реальної 
участі до мінімуму» [5, с. 13]. Своєю чергою, І. Барабаш, аналі-
зуючи відповідні положення вже нового Закону про ОВД, слуш-
но зауважує, що у ньому не встановлено «чітку кореляцію між 
прийняттям/неприйняттям думки громадськості при вирішенні 
питання про надання позитивного висновку з оцінки впливу на 
довкілля, а також механізм впливу громадськості на прийняте 
уповноваженим органом рішення у випадку відповідного ігнору-
вання пропозицій останньої» [6, с. 18]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що, по-перше, процеси дерегуляції 
у вітчизняній економіці не мають призводити до послаблення по-
тенціалу оцінки впливу на довкілля та латентного перегляду 
принципу пріоритетності вимог екологічної безпеки, по-друге, 
важливим із точки зору вирішення цього завдання та мінімізації 
корупціогенності відповідних процедур є забезпечення у практи-
ці реалізації положень Закону про ОВД реальної та ефективної 
участі громадськості. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА  

 
 Бугера С.І., 

доктор юридичних наук, 
старший науковий співробітник, 

Національний науковий центр 
«Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича» 

Національної академії аграрних наук 
 

Галузь бджільництва є унікальною галуззю сільськогосподар-
ського виробництва, яка забезпечує запилення ентомофільних 
сільськогосподарських рослин, виробництво меду, воску та іншої 
продукції бджільництва для потреб населення, харчової, ме- 
дичної, хімічної та інших галузей. Україну в світі визнають як 
батьківщину культурного бджільництва, заснованого працею 
П.І. Прокоповича. Для розвитку галузі бджільництва в ринкових 
умовах господарювання необхідне ефективне законодавче забез-
печення цього процесу. 

Закон України «Про бджільництво» (№ 1492-III від 22 лютого 
2000 року) регулює відносини щодо розведення, використання та 
охорони бджіл, виробництва, заготівлі та переробки продуктів 
бджільництва, ефективного використання бджіл для запилення 
ентомофільних рослин сільськогосподарського призначення, ін-
ших видів запилювальної флори, створення умов для підвищення 
продуктивності бджіл і сільськогосподарських культур, забезпе-
чення гарантій дотримання прав та захисту інтересів фізичних і 
юридичних осіб, які займаються бджільництвом.  

Необхідність удосконалення законодавства викликана, насам-
перед, необхідністю підвищення рівня технологічної культури 
виробництва продукції та забезпечення її якості. Важливим є та-
кож створення умов щодо використання бджолами повноцінної 
кормової бази, яка в свою чергу пов’язана зі станом природного 
оточуючого середовища. Отруєння бджіл протягом останніх ро-
ків пестицидами і агрохімікатами створює суттєві загрози щодо 
функціонування та розвитку галузі.  

У зв’язку цим, доцільним є створення та законодавче закріп-
лення Державної інспекції з бджільництва, основними завдання-
ми якої є: контроль за дотриманням технологічних вимог у галузі 
бджільництва щодо виробництва продукції та забезпечення її 
якості, утримання, годівлі, розведення та перевезення бджіл; кон-
троль за дотриманням технологічних вимог при обробці ентомо-
фільних сільськогосподарських рослин засобами захисту для 
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уникнення отруєнь бджіл; координація запилення ентомофільних 
сільськогосподарських рослин; контроль за дотриманням Плану 
породного районування бджіл та проведенням заходів з діагнос-
тики, профілактики та лікування хвороб бджіл. 

Для удосконалення законодавчого забезпечення розвитку га-
лузі бджільництва доцільним є внесення доповнень до наступних 
статей Закону Украйни «Про бджільництво»: 

– до ст. 7 в такій редакції: «Державне регулювання в галузі 
бджільництва здійснюється шляхом організації та забезпечення 
контролю за ефективністю запилення ентомофільних сільського-
сподарських рослин, як обов’язкового елементу технології їх ви-
рощування в порядку, встановленому центральним органом ви-
конавчої влади з питань аграрної політики»; 

– до ст. 12 в такій редакції: «Фізична або юридична особа з 
метою зайняття бджільництвом формує пасіку з бджолиних сі-
мей, яка може мати підсобне приміщення, інвентар і обладнання 
та розміщується на відповідній земельній ділянці. Кількість 
бджолиних сімей, що може утримуватися юридичними та фізич-
ними особами, не обмежується. На пасіках утримуються бджоли 
лише районованих у тій чи іншій місцевості порід згідно з Пла-
ном породного районування бджіл в Україні, затвердженим 
центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політи-
ки. Контроль за дотриманням технологічних вимог в галузі бджі-
льництва та Плану породного районування бджіл в Україні здій-
снює Державна інспекція з бджільництва»;  

– до ст. 22 щодо діяльності Державної інспекції з бджільницт-
ва: «Бджоли використовуються для запилення ентомофільних 
дикорослих рослин, запилення і підвищення врожайності енто-
мофільних рослин сільськогосподарського призначення та виро-
бництва продуктів бджільництва. Фізичні та юридичні особи, які 
вирощують ентомофільні рослини сільськогосподарського приз-
начення, для підвищення урожайності цих рослин можуть вико-
ристовувати пасіки на договірних засадах. Координацію запи-
лення ентомофільних рослин сільськогосподарського призна-
чення здійснює Державна інспекція з бджільництва. 

Для вирішення проблем адміністративної відповідальності в 
галузі бджільництва доцільним є доповнення Кодексу України 
про адміністративні правопорушення наступними статтями в та-
кій редакції:  

«Ст. 83 2 Приховування або надання неправдивої інформації 
про виникнення загрози бджолам при застосуванні засобів захис-
ту рослин  
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Неповідомлення (приховування) або надання неправдивої ін-
формації про виникнення загрози бджолам при застосуванні за-
собів захисту рослин – тягне за собою накладання штрафу на 
громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян і на посадових осіб – від двохсот до п’ятисот не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян»; 

«Ст. 107 2 Порушення «Плану породного районування бджіл 
Порушення «Плану породного районування бджіл» – тягне за 

собою накладання штрафу на громадян від десяти до тридцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових 
осіб від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян». 

«Ст. 238 5 Органи державного контролю в галузі бджільництва. 
Орган державного контролю в галузі бджільництва (Державна 

інспекція з бджільництва України) розглядає справи про адмініс-
тративні правопорушення, пов’язані з порушеннями в галузі 
бджільництва (статті 83 2, 107 2). 

Від імені органів державного контролю в галузі бджільництва 
розглядати справи про адміністративні правопорушення і накла-
дати адміністративні стягнення мають право інспектори Держав-
ної інспекції з бджільництва. 

 
ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ У МЕХАНІЗМІ  

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕРИТОРІЙ СМАРАГДОВОЇ МЕРЕЖІ 
 

Ващишин М.Я., 
кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права 
юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 
 

Формування Смарагдової мережі відбувається відповідно до 
Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних сере-
довищ існування в Європі, підписаної в Берні 19 вересня 1979 
року, ратифікованої Україною з деякими застереженнями Зако-
ном N 436/96-ВР (436/96-ВР) від 29.10.96 р.(набрала чинності для 
України з 1 травня 1999 р.) [1]. Відповідальним органом за вико-
нання зобов’язань, визначених Бернською конвенцією в Україні, 
є Міністерство екології та природних ресурсів України, яке роз-
робило і винесло на громадське обговорення законопроект «Про 
території Смарагдової мережі», опублікувавши його 12 березня 
2018 р. на урядовому порталі [2].  
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Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семе-
рак зазначив, що нині в Україні діє система охорони важливих 
для природи територій – парки, заповідники, заказники. Водно-
час світовий досвід показує, що необхідно впроваджувати нові 
інструменти та правові режими – більш дієві, гнучкі, такі що 
охороняють види і оселища, але водночас враховують діяльність 
людини – її господарську діяльність наприклад [2]. Саме проек-
тування Смарагдової мережі відображає сучасний європейський 
підхід до збереження біологічного різноманіття, заснований на 
оселищній концепції, що передбачає охорону та збереження ви-
дів дикої флори й фауни, а також природних середовищ їх існу-
вання (оселищ), перелік яких наведений у додатках Бернської 
конвенції. 

Механізм організаційно-правового забезпечення формування 
та збереження Смарагдової мережі згідно запропонованого зако-
нопроекту [2] передбачає: 

• визначення територій Смарагдової мережі; 
• розроблення і погодження менеджмент-планів для територій 

Смарагдової мережі; 
• оцінювання нових видів діяльності та об’єктів, які можуть 

впливати на територію Смарагдової мережі ( оцінку впливу на 
довкілля); 

• моніторинг природоохоронного статусу природних оселищ 
та видів природної флори і фауни в межах Смарагдової мережі. 

Як зазначає О.О.Статівка, новелою оновленої системи повин-
на стати оцінка впливу на довкілля. Чинним законодавством пе-
редбачено встановлення природоохоронних заборон та обме-
жень, що поширюються на території природно-заповідного 
фонду (ст.ст. 16, 18, 21 Закону України «Про природно-
заповідний фонд України»). Натомість проектом закону України 
«Про території Смарагдової мережі» пропонується встановлення 
екологічних обмежень та заборон на певні види господарської ді-
яльності.  

Тобто, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» (до якого запропонованим законопроектом передбача-
ється внести зміни), здійснюватиметься оцінка планованої діяль-
ності на предмет її відповідності вимогам Бернської конвенції та 
забезпечення виконання передбачених нею завдань. На цій підс-
таві робитиметься висновок про можливість здійснення/нездійс-
нення того чи іншого виду діяльності [3, с.410]. Відповідно до 
п.1 ст.10 законопроекту «якщо за результатами оцінки впливу на 
довкілля орган, відповідальний за прийняття рішень, зробить ви-
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сновок про суттєвий згубний вплив на цілі збереження території 
Смарагдової мережі, він не допускає реалізацію запланованої ді-
яльності чи об’єкта» [2].  

Однак незрозумілим є формулювання ч.2 ст.10 аналізованого 
законопроекту, що передбачає обов’язок юридичних або фізич-
них осіб, які «реалізовують нові види діяльності чи об’єкти, які 
реалізуються відповідно до п.1 ст.10 (вищезазначеної процедури, 
наслідком якої є заборона планованої діяльності) вживати компе-
нсаційні відновлювальні заходи відповідно до вказівок уповно-
важеного центрального органу». Для цілей цього законопроекту 
під компенсаційними відновлювальними заходами розуміються 
заходи, що найбільше сприяють відновленню задовільного при-
родоохоронного статусу ушкодженого природного оселища або 
оселища виду в межах ушкодженої території чи на іншій терито-
рії [2]. Очевидно, мається на увазі та діяльність, котра не загро-
жує суттєвим згубним впливом об’єктам Смарагдової мережі і за 
результатами оцінки впливу на довкілля може здійснюватися, 
однак із певними екологічними обмеженнями.  

Водночас, на види діяльності, що вже здійснюються на закон-
них підставах на території або на частинах території Смарагдової 
мережі на момент внесення до Національного реєстру територій 
Смарагдової мережі не будуть поширюватися обмеження чи за-
борони в рамках цього законопроекту [2]. Видається, що такий 
підхід нівелює саму ідею Бернської конвенції, оскільки передба-
чає пріоритет приватних інтересів над публічними природоохо-
ронними інтересами збереження цінних видів флори й фауни і 
природних середовищ їх існування. У таких випадках доцільно 
укладати природоохоронні договори із власниками земель та зе-
млекористувачами, землеволодіння котрих потрапляють до пере-
ліку територій Смарагдової мережі.  

Відповідно до ч.1.ст.11 законопроекту, юридичні і фізичні 
особи, які внаслідок дії заборон чи обмежень їхньої діяльності, 
що здійснювалася на законних підставах до визначення території 
Смарагдової мережі, зазнають збитків, отримують право на від-
повідну компенсацію [2]. Така компенсація здійснюватиметься за 
рахунок коштів державного та місцевих фондів охорони навко-
лишнього природного середовища. 
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Основним джерелом водопостачання в сільській місцевості 
України, як правило, є підземні води. Адже централізованим пи-
тним водопостачанням забезпечено лише 4709 сільських населе-
них пунктів або 17,2 % загальної кількості (27 412) [1, c. 416]. 
Звичайним стало використання колодязів, каптажів, копанок, во-
да в яких є непридатною для споживання. Так, за результатами 
спеціальних досліджень, кількість нітратів (солі азотної кислоти) 
у питній воді практично всіх регіонів сільської місцевості часто 
перевищує допустимі показники (не більше 50 мг/куб. дм (п. 3 
Додатку 2 «Санітарно-хімічні показники безпечності та якості 
питної води» до Державних санітарних норм та правил «Гігієніч-
ні вимоги до води питної, призначеної для споживання люди-
ною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерст-
ва охорони здоров’я України від 12 травня 2010 р. № 400) на 10-
20 %. Таке перевищення призводить до трагедій: в цілому по 
Україні в кожній області від нітратного отруєння щорічно поми-
рає 10-12 немовлят [2]. 
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З метою вирішення зазначеної проблеми в ЄС прийнято Дире-
ктиву Ради 91/676/ЄЕС від 12 грудня 1991 р. про захист вод від 
забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських 
джерел (далі – «нітратна» Директива). Під забрудненням вод ро-
зуміється потрапляння, пряме чи непряме, азотних сполук з сіль-
ськогосподарських джерел у водне середовище, що в результаті 
спричиняє ризик для здоров’я людей, шкоду життєвим ресурсам 
та водним екосистемам, створює труднощі побутового характеру 
або заважає використовувати воду в інших цілях (ст. 2).  

Згідно із зазначеною Директивою виділяються уразливі зони, 
тобто земельні ділянки, з яких здійснюється стік (нітратних спо-
лук – примітка моя) у водні об’єкти (у т. ч. і у підземні води). 
При цьому, води вважаються забрудненими, якщо концентрація 
нітратів в них або перевищує значення 50 мг/л, або може його 
перевищити, якщо не буде вжито необхідних заходів (п. 2 Додат-
ку І), а саме: встановлено періоди, коли внесення в грунт певних 
типів добрив заборонено; визначено необхідний об’єм резервуа-
рів для зберігання гною; обмежено внесення в грунт добрив, що 
відповідає кращим методам ведення сільськогосподарських робіт 
та враховує характеристики конкретної уразливої зони (Додаток 
ІІІ).  

Щоб зменшити забруднення вод нітратами, запобігти їх пода-
льшому забрудненню, та урахувати умови, притаманні різним ре-
гіонам ЄС, держави-члени мають розробляти кодекси кращих 
сільськогосподарських практик, які впроваджуються фермерами 
на добровільній основі (ст. 4). Також на них покладається 
обов’язок щодо прийняття Планів дій, що мають здійснюватися в 
уразливих зонах (ст. 5) та які спрямовані на обмеження внесення 
в ґрунт мінеральних і органічних добрив, що містять азот. Крім 
того, держави-члени повинні проводити моніторинг вмісту нітра-
тів у поверхневих і ґрунтових водах (ст. 5) та кожні чотири роки 
подавати до Європейської Комісії відповідний звіт (ст. 10).  

Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Єв-
ропейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікова-
ною Законом України від 16 вересня 2014 р., передбачається не-
обхідність імплементації «нітратної» Директиви. Для цього має 
бути: 1) прийнято національне законодавство та визначено упов-
новажений орган (органи); 2) визначено зони, уразливі до нако-
пичення нітратів (на виконання відводиться 3 роки з дати на-
брання чінності Угодою; 3) запроваджено Плани дій для зон, 
уразливих до накопичення нітратів; 4) запроваджено Програми 
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моніторингу (на виконання відводиться 4 роки з дати набрання 
чінності Угодою) (Додаток ХХХ до гл. 6 ) [3]. Але, на сьогодніш-
ній день, жоден з передбачених заходів на практиці не реалізова-
но. Хоча, Міністерство аграрної політики та продовольства Укра-
їни визначено головним виконавцем приведення аграрного 
законодавства у відповідність з вимогами Директиви, розробки 
кодексів кращих практик ведення сільськогосподарських робіт та 
програми сприяння впровадженню цих кодексів (з терміном ви-
конання – 2017 рік) [4]. 

На скільки складним є процес запровадження положень 
Директиви свідчить ряд справ, що розглядалися Європейським 
Судом (European Court of Justice) та стосуються невиконання своїх 
зобов’язань, зокрема, такими країнами, як Греція [5], Франція [6], 
Люксембург [7], Ірландія [8]. Так, у рішенні Європейського Суду 
від 29 червня 2010 р. по справі C-526/08 (Європейська комісія 
проти Великого князівства Люксембург), зазначається, що 
національне законодавство не відповідає правилам, що 
стосуються: періодів, умов та методів внесення добрив в 
землю; мінімальних розмірів резервуарів для зберігання 
рідкого гною; заборони внесення добрив в грунт на полях, 
розташованих на крутих схилах. Слід звернути увагу також, що 
реалізація Директиви потребує значних фінансових ресурсів. На 
приклад, в Польщі, тільки для облаштування резервуарів і 
площадок для зберігання гною на одне селянське господарство (в 
якому утримується 10 і більше умовних одиниць худоби) 
передбачалося виділення до 10 тис. доларів [4]. Відповідно 
актуальним має стати питання здійснення заходів державної 
підтримки вітчизняних товаровиробників.  
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Згідно зі ст. 50 Конституції України кожен має право на без-

печне для життя і здоров’я довкілля та відшкодування завданої 
порушенням цього права шкоди. [1]. 
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Виходячи із принципу верховенства права охорона навколиш-
нього природного середовища, раціональне використання приро-
дних ресурсів, пом’якшення наслідків надзвичайних ситуацій 
природного і техногенного характеру та якісне прогнозування 
процесів, що впливають на екологічну ситуацію, повинні стати 
невід’ємними умовами сталого екологічного і соціального розви-
тку України та надійними запобіжниками для загроз національ-
ним інтересам і національній безпеці в екологічній сфері.  

Аналіз наукових розробок, наявних у цій сфері, виявив, що у 
вітчизняній юридичній науці практично відсутнє системне дослі-
дження діяльності прокуратури України, як суб’єкта в протисто-
янні загрозам національної безпеки в екологічній сфері, особливо 
в умовах реформування сектору правосуддя та приведення пов-
новажень і діяльності органів прокуратури до Європейських 
норм і стандартів. 

На нашу думку, забезпечення екологічної безпеки повинно 
здійснюватися за допомогою ефективної державної системи за-
побігання екологічним правопорушенням, моніторингу стану  
навколишнього природного середовища, екологічного аудиту, 
широкого залучення громадськості до здійснення нагляду (конт-
ролю). 

Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» державний контроль (нагляд) у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у тому 
числі поверхневих і підземних вод, здійснює Міністерство еколо-
гії та природних ресурсів України. Крім того, контролюючі пов-
новаження надано також Державній екологічній інспекції Украї-
ни та іншим центральним органам виконавчої влади – державним 
агентствам і службам України (усього 7 органів), які реалізують 
державну політику у конкретних сферах діяльності та при здійс-
ненні державного нагляду наділені правом пред’являти претензії 
та звертатись до суду з відповідними позовами про відшкодуван-
ня шкоди, збитків і втрат заподіяних довкіллю. 

Однак реалії сьогодення свідчать, що контролюючі органи не 
завжди вживають заходів для усунення порушень законодавства. 

Факти, коли уповноважені державою органи бездіяли, часто-
густо внаслідок злочинних дій їхніх керівників, підтверджено 
прикладами результатів представницької діяльності прокурорів. 
Лише після втручання прокуратури судами скасовано більш як 
500 рішень Коцюбинської селищної ради Київської області, якою 
незаконно безоплатно передано у приватну власність 72 гектари 
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земель Біличанського лісу, що входять до складу Національного 
природного парку «Голосіївський». [2 с. 275]. 

Про недосконалість системи організації нагляду (контролю) за 
додержанням вимог природоохоронного законодавства, дублю-
вання наглядових (контрольних) функцій центральними органа-
ми виконавчої влади, відсутність єдиного підходу до виконання 
ними функцій зазначається також у Концепції реформування 
державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, схваленої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 31.05.2017 № 616-р. [3]. 

З огляду на критичний стан довкілля в нашій державі, що ста-
новить реальну загрозу національній безпеці та бездіяльність  
контролюючих органів діяльність саме прокурори України у цій 
сфері має стати пріоритетним напрямом і бути спрямованим на 
своєчасне виявлення порушень природоохоронного законодавст-
ва, вжиття заходів щодо їх усунення, відшкодування збитків, за-
вданих довкіллю. В межах цієї статті ми зупинимось лише на ді-
яльності прокуратури України у цій сфері поза системою 
кримінальної юстиції. 

У ряді Європейських країн органи прокуратури, здійснюючи 
діяльність поза межами кримінального юстиції, наділені різним 
колом повноважень, однак основним завданням прокурора при 
цьому є захист прав і свобод людини та інтересів держави в ці-
лому. В основу такої діяльності покладено стандарти, які визна-
чені міжнародними нормативно-правовими актами та рекомен-
даціями Ради Європи. 

Слід зазначити, що до внесення змін та доповнень Законом 
України №1401-VIII від 02.06.2016 до Конституції України фун-
кції представництва інтересів держави в суді активно виконували 
органи прокуратури, які були наділені необхідним обсягом пов-
новажень щодо звернення з позовами в інтересах держави. 

Опрацювання даних Єдиного державного реєстру судових рішень 
вказує на те, що велика частка позовів на захист інтересів держави в 
екологічній сфері пред’являється саме органами прокуратури.  

Про ефективність застосування прокурорами представницьких 
повноважень у сфері охорони навколишнього природного сере-
довища та з питань земельних відносин свідчить, зокрема те, що 
лише упродовж 2017 року задоволено понад 2,6 тис. позовів на 
суму майже 8,5 млрд гривень. Реально виконано рішення суду на 
загальну суму 8,2 млрд гривень. [4]. 

Чинна на даний час ст. 131-1 Конституції України надає пов-
новаження прокурору здійснювати представництво інтересів 
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держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені 
законом. Водночас у законодавстві не розкрито поняття «виключні 
випадки», що дозволяє судам на власний розсуд їх трактувати. 

В практичній діяльності виникає закономірне запитання, які 
критерії підстав слід враховувати прокурору для реалізації права 
на виключний захист інтересів держави в суді і чи по кожному 
факту порушення законодавства необхідно застосовувати пред-
ставницькі функції. 

На наше бачення під «виключними випадками» слід розуміти 
конкретні правові ситуації, що прямо передбачені у законі. У 
зв’язку з цим пропонуємо статтю 23 Закону України «Про проку-
ратуру» доповнити наступною нормою «виключні випадки пред-
ставництва в суді законних інтересів держави визначаються 
окремими спеціальними законами». 

При визначенні інтересів держави у конкретних правовідно-
синах необхідно керуватись ч. 2 п. 3 рішення Конституційного 
Суду України від 8 квітня 1999 року № 3-рп/99 зазначено, що ін-
тереси держави відрізняються від інтересів інших учасників сус-
пільних відносин. В їх основі є потреба у здійсненні загальноде-
ржавних (політичних, економічних, соціальних та інших) дій, 
програм, спрямованих на захист суверенітету, територіальної ці-
лісності, державного кордону, гарантування її економічної, інфо-
рмаційної, екологічної безпеки, охорону землі як національного 
багатства, захист прав усіх суб’єктів права власності та господа-
рювання тощо [5]. Критерієм оцінки значимості порушення дер-
жавних інтересів, як підстави звернення прокуратур до суду мо-
же слугувати, у тому числі, ймовірність настання реальних загроз 
національній безпеці тобто наявних та потенційно можливих 
явищ і чинників, що створюють небезпеку життєво важливим ін-
тересам України. 

Крім цього при зверненні з позовом до суду прокурору необ-
хідно враховувати, що відповідно до ст.ст. 13, 14 Конституції 
України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та природні 
ресурси є об’єктом права власності Українського народу. Забез-
печення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги 
на території України, збереження генофонду Українського наро-
ду є обов’язком держави. (ст. 16 Конституції України). Дія цих 
статей не може обмежуватися будь-якими іншими нормами, що 
регулюють право власності, порядок його здійснення та захисту, 
у тому числі тими, які містяться в інших розділах Конституції 
України, а також не підлягає обмежувальному тлумаченню в ак-
тах органів державної влади та місцевого самоврядування. 
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Ураховуючи, що погіршення екологічного стану є загрозою 
національним інтересам і національній безпеці України, про що 
уже зазначалось, а органи прокуратури визначені суб’єктом за-
безпечення національної безпеки, вважаємо за доцільне в Законі 
України «Про охорону навколишнього природного середовища» 
та інших законодавчих актах, які регулюють питання викорис-
тання та забезпечення охорони природних ресурсів ввести норму 
щодо представництва інтересів держави в суді органами проку-
ратури у цій категорії справ, у порядку визначеному Законом 
України «Про прокуратуру». 

Вважаємо, що вказана норма буде узгоджуватись з Концепці-
єю реформування державного нагляду (контролю) у сфері охоро-
ни навколишнього природного середовища, схваленою розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 616-р, 
якою у тому числі передбачено внесення змін до законодавства 
щодо удосконалення системи здійснення нагляду (контролю) у 
цій сфері. [3]. 
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Одним із пріоритетних векторів співпраці України та ЄС в 

контексті євроінтеграції є питання навколишнього середовища. 
Відповідно до ст. 361 Угоди про асоціацію [1], співробітництво її 
Сторін має на меті збереження, захист, поліпшення і відтворення 
якості навколишнього середовища, захист громадського здо-
ров’я, розсудливе та раціональне використання природних ресур-
сів та заохочення заходів на міжнародному рівні, спрямованих на 
вирішення регіональних і глобальних проблем навколишнього 
середовища. Для досягнення окресленої мети, згідно ст. 362 Уго-
ди, Сторони: a) обмінюються інформацією та досвідом; b) здійс-
нюють спільну дослідну діяльність i обмінюються інформацією 
про екологічно чисті технології; c) планують подолання наслідків 
стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій; d) здійснюють 
спільну діяльність на регіональному та міжнародному рівнях, в 
тому числі згідно з багатосторонніми угодами у сфері охорони 
навколишнього середовища, ратифікованими Сторонами, та, у 
разі доцільності, спільну діяльність в рамках відповідних 
агентств. Особливу увагу Сторони приділяють питанням, що ма-
ють транскордонний характер. 

Однак, варто відзначити, що актуальність прийняття, введення 
в дію та втілення на практиці окремих нормативно-правових ак-
тів в частині забезпечення охорони довкілля, раціонального при-
родокористування, ефективного відтворення природних ресурсів, 
реалізації та захисту екологічних прав громадян назріла ще задо-
вго до підписання Угоди про асоціацію. І саме тому, що протягом 
тривалого часу проводилась активна робота по їхній розробці, 
деякі із законів, набрання чинності яких належить до ключових 
умов Угоди, на сьогодні в Україні уже прийняті. Зокрема, йдеть-
ся про законодавство щодо оцінки впливу на довкілля [2] та стра-
тегічної екологічної оцінки [3]. Потрібно додати, що зазначені 
акти абсолютно відповідають вимогам Угоди про асоціацію, 
оскільки безумовно враховують міжнародні та європейські стан-
дарти у сфері проведення відповідних процедур та їхні моделі. 
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Доцільно зауважити, що оцінка впливу на довкілля та страте-
гічна екологічна оцінка мають різний зміст, суб’єктів і порядок 
здійснення. Водночас, на нашу думку, вони у певній мірі допов-
нюють одна одну. 

Так, оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передба-
чає: 1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля планової діяльності; 2) проведення громадсь-
кого обговорення; 3) аналіз уповноваженим органом інформації, 
наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової 
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформа-
ції, отриманої від громадськості під час громадського обговорен-
ня, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впли-
ву, іншої інформації; 4) надання уповноваженим органом моти-
вованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує 
результати аналізу; 5) врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження планованої діяльнос-
ті (ст. 2 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»). 

Згідно із ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», 
її здійснення є обов’язковим у процесі прийняття рішень про прова-
дження планованої діяльності, визначеної у ч. 2 і ч. 3 цієї статті. Та-
ка планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до при-
йняття рішення про провадження планованої діяльності. 

Стратегічна екологічна оцінка – це 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 – транс-
кордонних консультацій), врахування у документі державного 
планування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів 
громадського обговорення та консультацій, інформування про 
затвердження документа державного планування та здійснюється 
у порядку, визначеному Законом України «Про стратегічну еко-
логічну оцінку» (ст. 1 вказаного Закону). 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про стратегічну екологічну 
оцінку», цей Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для 
довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання докумен-
тів державного планування та поширюється на документи держав-
ного планування, які стосуються сільського господарства, лісового 
господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, 
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транспорту, поводження з відходами, використання водних ресур-
сів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування 
або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реаліза-
цію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), 
щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оці-
нки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на 
ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду та екологічної мережі (далі – території з природоохоронним 
статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення те-
риторій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Отже, можна зробити висновок, що оцінка впливу на довкілля 
та стратегічна екологічна оцінка, незважаючи на відмінності у 
правовому регулюванні і процедурі проведення, є взаємо-
пов’язаними. Оскільки обидві, в першу чергу, спрямовані на за-
безпечення екологічної безпеки при прийнятті планів, програм, 
проектів, що мають вплив на довкілля. 

 
Використані матеріали: 

 
1. Про асоціацію: Угода між Україною, з однієї сторони, та Євро-

пейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 р. Дата оно-
влення: 30.11.2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011 
(дата звернення: 09.06.2018). 

2. Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23.05.2017 р. 
№ 2059-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#n238 
(дата звернення: 09.06.2018). 

3. Про стратегічну екологічну оцінку: Закон України 
від 20.03.2018 р. № 2354-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 
2354-19 (дата звернення: 09.06.2018). 
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    доктор юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін 
юридичного факультету 

Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки 

 
В Україні правовідносини, що виникають між органами вико-

навчої влади, виробниками, продавцями (постачальниками), роз-
робниками, дослідниками, науковцями та споживачами генетич-
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но модифікованих організмів і продукції, виробленої за техноло-
гіями, що передбачають їх розробку, створення, випробування, 
дослідження, транспортування, імпорт, експорт, розміщення на 
ринку, вивільнення в навколишнє середовище й використання із 
забезпеченням біологічної та генетичної безпеки регулюються 
Законом України «Про державну систему біобезпеки при ство-
ренні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично 
модифікованих організмів». [1]  

Потрібно зазначити, що Угода про сільське господарство СОТ 
не містить норм, які б забороняли реалізацію продукції ГМО, 
водночас на практиці деякими державами ввіз на їхню територію 
продукції з ГМО заборонений. Як приклад, можна навести ситу-
ацію із тимчасовою забороною Росією ввезення кормів і кормо-
вих добавок для тварин, вироблених в Україні. Вказана заборона 
набула чинності 01.08.2016 р. Напередодні, у травні 2016 р. Росі-
єю тимчасово заборонено ввезення кормів і кормових добавок із 
декількох підприємств Німеччини, Данії, Голландії, Фінляндії 
та Франції через виявлення в них ГМО-складових, не вказаних у 
документах. [2] 

Нині простежено конфлікт між двома різними підходами до 
міжнародно-правового регулювання обороту генетично модифі-
кованих організмів. З одного боку практика розвитку виробницт-
ва ГМО в США й Канаді, заснована на наукових дослідженнях та 
оцінці ризиків (що вимагає ст. 5 Угоди по СФЗ), «хоча передба-
чається, що нульовий рівень ризику в безпеці продуктів – понят-
тя суто гіпотетичне». З іншого боку, бачення цієї проблеми в ЄС, 
засноване на крайній обережності у використанні ГМО, а також 
вимагає обов’язкової відповідності маркування цих продуктів. 
Існує низка проблем у сучасному праві Світової організації тор-
гівлі, що не дає змоги на належному рівні здійснювати міжнаро-
дно-правове регулювання ГМО. 

СОТ чітко визнає право країн-учасниць на реалізацію заходів, 
спрямованих на захист здоров’я людей, тварин і рослин (ст. XX 
ГАТТ). Отже, СОТ не може бути прямо залучена до реалізації 
будь-яких владних повноважень у внутрішньодержавні заходи, 
що стосуються тестування, схвалення ГМО. Також ці права, на-
дані членам СОТ, ніяк не суперечать Картахенському протоколу. 
Однак, СОТ буде залучена в подібні питання, що стосуються ре-
гулювання ГМО, у разі, якщо це регулювання викличе порушен-
ня зобов’язань стосовно ГАТТ. За Генеральною угодою ГАТТ, 
існують два основні принципи права СОТ, яких потрібно дотри-
муватися під час регулювання обороту ГМО, це принцип недиск-
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римінації й національний режим (ст. III ГАТТ). Тому заборона 
імпорту ГМО з однієї країни при одночасному дозволі на імпорт 
з іншої суперечитиме правилам СОТ. І, відповідно, неправомір-
ною буде заборона імпорту ГМО при одночасному вільному обо-
роті таких продуктів, вироблених національними галузями. 

Одним із проблемних питань правового регулювання обороту 
ГМО є нормативні вимоги щодо обов’язкового маркування ГМО, 
яке встановлюється окремими країнами. Із цього можна припус-
тити, що вимоги, наприклад у Європейському Союзі, що стосу-
ється обов’язкового маркування, може бути позначено, як корот-
кочасну міру щодо відсутності наукових доказів безпеки ГМО. У 
деяких джерелах зазначено, що питання маркування ГМО пере-
буває у віданні Угоди про технічні бар’єри у торгівлі, оскільки 
вона встановлює менш жорсткі зобов’язання, ніж Угода про СФЗ, 
причому перша не потребує оцінки ризиків при встановленні 
будь-яких заходів, також не вимагається наукове обґрунтування. 

Згідно законодавства Європейського Союзу у сфері ГМО, то 
випуску ГМО в довкілля стосується Директива 2001/18/ЄС від 
12.03.2001 р. про навмисний випуск ГМО у навколишнє природ-
не середовище, згідно з якою цей процес можливий виключно пі-
сля отримання письмового дозволу від компетентних національ-
них органів. Схвалення ГМО й розміщення їх на ринку регулю-
ється Регламентом Європарламенту й Ради ЄС № 1830/2003 від 
22.09.2003 р. щодо відстеження та маркування генетично моди-
фікованих організмів, відстеження продуктів харчування й кор-
мів, вироблених із генетично модифікованих організмів, яким за-
боронено розміщення на ринку ГМО без відповідного дозволу. 
Одним із новітніх нормативних актів є Директива Європейського 
парламенту й Ради 2009/41/ЄС від 06.05.2009 р. про обмежене 
використання генетично модифікованих мікроорганізмів у за-
мкненій системі, яка скасувала Директиву Ради 90/219/ЄЕС і сьо-
годні імплементується до законодавства України. 

Таким чином, у підсумку можна зробити висновки: у ході су-
перечок, багато в чому підкріплених економічною та політичною 
зацікавленістю, постало питання, чи є ГМО ідентичними звичай-
ним продуктам. Якщо це так, то будь-які імпортні обмеження, що 
встановлюють додаткові вимоги до ГМО, розцінюються як по-
рушення ст. I і III ГАТТ, оскільки вони ґрунтуються не на влас-
тивостях самого продукту, а на процесі його отримання. Поки не 
існує достатнього загальновизнаного наукового обґрунтування 
нешкідливості ГМО, їх обіг може бути обмежений відповідно до 
Угоди про СФЗ. Що стосується маркування ГМО, то це питання 
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здебільшого перебуває у віданні Угоди про ТБТ. Її розмиті фор-
мулювання цілком допускають вимоги позначення вмісту ГМО 
на упаковці продукту, наприклад, із метою права споживачів на 
інформацію про продукт. 
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2. Росія заборонила ввезення українських кормів // Українська еко-
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Прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», 

який почав діяти 18 грудня 2017 р. (далі – Закон) [1], на крок на-
близило Україну до виконання вимог Додатку XXX Угоди про 
асоціацію Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії та їх державами — членами [2] та викликало у вітчизняної 
громадськості сплеск оптимізму та очікування суттєвого покра-
щення екологічної ситуації завдяки початку дії сучасної, відпра-
цьованої в ЄС процедури оцінки впливу на довкілля [3]. 

Водночас, аналіз положень прийнятого Закону вказує на наяв-
ність суттєвих недоліків його змісту, що можуть призвести до ні-
велювання значення відповідної процедури, а також численних 
зловживань при її проведенні, і у підсумку – до недосягнення ос-
новної мети такої процедури, що очевидно полягає у попере-
дженні можливих негативних впливів на довкілля при здійсненні 
певних видів господарської діяльності. 
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Перше, на що звертаєш увагу при аналізі положень Закону – 
це його текстуальна подібність (якщо не тотожність) до поло-
жень Директиви № 2011/92/ЄС, що, власне, підтверджується змі-
стом пояснювальної записки до його проекту [4]. Вважаємо, що 
буквальний переклад акту законодавства ЄС навряд чи є виправ-
даним, адже, зокрема, допустимий рівень використання оціноч-
них понять, з огляду на суттєву різницю у рівнях еколого-
правової культури в Україні і ЄС, для нашої країни є на даний 
час значно нижчим.  

По-друге, необґрунтованими видаються визначені в Законі кі-
лькісні показники діяльності, за умови досягнення яких вона під-
лягає оцінці впливів за визначеною процедурою. Так, очевидно, 
що відсутні істотні відмінності в рівні екологічного ризику між, 
наприклад, операціями у сфері поводження з побутовими та ін-
шими відходами (оброблення, перероблення, утилізація, вида-
лення, знешкодження та захоронення) обсягом 100 тонн і 99,5 
тонн, при цьому перші підлягають оцінці впливу, а другі — ні.  

По-третє, Законом не передбачені жодні правові гарантії на-
прочуд важливих аспектів запровадженої ним процедури. Так, 
відсутні належні й достатні гарантії повноти та достовірності ін-
формації, що наводиться як у повідомленні про плановану діяль-
ність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, так і в звіті про 
оцінку впливу на нього. Організація розробки обох цих ключових 
документів покладається на апріорі упереджену особу — заціка-
вленого в прийнятті позитивного рішення щодо планованої дія-
льності суб’єкта господарювання. Жодних реальних правових 
можливостей щодо перевірки достовірності й повноти вказаної 
вище інформації як з боку органів державної влади, так і з боку 
громадськості, проект закону не передбачає. Так, перевірка пода-
ної інформації на місцевості, проведення контрольних вимірю-
вань кількісно-якісних показників не передбачається, навпаки — 
допускається лише оцінка поданих заявником документів, адже в 
силу положень ч. 3 ст. 9 Закону при підготовці висновку з оцінки 
впливу на довкілля відповідний уповноважений центральний або 
територіальний орган розглядає та бере до уваги звіт з оцінки 
впливу на довкілля та звіт про громадське обговорення, конкрет-
них повноважень щодо перевірки наведеної у вказаних докумен-
тах інформації, зокрема на місцевості, зазначеним органам не на-
дається. 

По-четверте, незважаючи на приділення важливого значення в 
процедурі оцінки впливу на довкілля громадськості, Закон чітко 
не встановлює процедуру проведення відповідного громадського 
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обговорення, що дає можливості для зловживань при його прове-
денні (насамперед у формі імітації такого обговорення, прове-
дення його із залученням «потрібних» представників «громадсь-
кості»). Більш того, Законом навіть не передбачається детальне 
аргументування відповідних органом при прийнятті рішення з 
оцінки впливу на довкілля мотивів відхилення позиції громадсь-
кості, 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, ча-
сткового) наведених аргументів або їх відхилення. 

По-п’яте, Закон не передбачає жодних ефективних позасудо-
вих процедур оскарження рішень, прийнятих за наслідками про-
цедури оцінки впливу на довкілля. На нашу думку, саме позасу-
дова процедура в цьому випадку є більш ефективною, ніж судове 
оскарження, адже є можливість організувати її із залученням фа-
хівців у сфері природокористування й оцінки екологічних нас-
лідків планованої діяльності, які зможуть самостійно фахово 
приймати рішення по суті. Суд же завжди потребуватиме допо-
моги експертів і далеко не факт, що нині існуючі вітчизняні су-
дово-експертні установи можуть проводити відповідні експертні 
дослідження, у межах яких може бути встановлено обґрунтова-
ність рішення, прийнятого за результатами процедури оцінки 
впливу на довкілля. Водночас стаття 10 Закону передбачає лише 
можливість уповноваженого центрального чи територіального 
органу створювати експертні комісії з оцінки впливу на довкілля, 
члени яких призначаються строком на три роки. При цьому жод-
них вказівок на статус і повноваження таких комісій в тексті За-
кону не наведено.  

По-шосте, передбачена Законом процедура оцінки впливу не 
дає змоги ефективно провести попередню оцінку можливості до-
тримання екологічної безпеки при здійсненні діяльності в майбу-
тньому, адже не містить конкретних чітких приписів з цього при-
воду, 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 в масштаби такого 
впливу, зумовленого ризиками для здоров’я людей», є, на нашу 
думку, занадто описовою та нечіткою, що дає змогу підходити до 
її застосування формально, без будь-якого належного обґрунту-
вання, зазначаючи про те, що, наприклад, вищевказані впливи є 
прийнятними для людини.  

Наведене вказує на необхідність суттєвого удосконалення по-
ложень Закону, що дасть можливість фактично, а не формально, 
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адаптувати відповідне національне законодавство до законодав-
ства ЄС. 
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Вплив аграрного права на стан довкілля є опосередкованим 

через мінімізацію шкідливих для навколишнього середовища 
чинників сільськогосподарського виробництва. Серед повного 
переліку природних ресурсів, які утворюють довкілля, найбіль-
шого впливу безумовно зазнають земельні ресурси сільськогос-
подарського призначення внаслідок негативної дії природних та 
антропогенних факторів, найвпливовішою серед яких є антропо-
генна діяльність. Передусім, це дії техніко-технологічного харак-
теру, які виникають у ході обробітку ґрунтів, догляду за посіва-
ми, збиранні врожаю.  

За розрахунками фахівців, ґрунт як біокосне тіло витримує без 
ушкодження антропогенне навантаження на рівні 12-15 ГДж, а 
інтенсифікація землеробства сучасними методами обумовлює на-
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вантаження – не менше 20-25 ГДж [1, с. 150], тобто вдвічі біль-
ше. Але це теоретичні розрахунки, які, на жаль, не отримали но-
рмативного закріплення. Так, ч. 3 ст. 34 Закону України «Про 
охорону земель» прямо забороняє використання в сільськогоспо-
дарському виробництві сільськогосподарської техніки, питомий 
тиск ходових частин на ґрунт якої перевищує нормативи. Водно-
час жоден державний стандарт не містить таких нормативів. Для 
порівняння у будівництві діють Державні будівельні норми [2], 
які передбачають нормативи граничного тиску ходової частини 
будівельної техніки на ґрунт. І це при тому, що ґрунти в будівни-
цтві відіграють роль лише просторового базису для розміщення 
споруджуваних об’єктів, а не головного незамінного засобу ви-
робництва, як у землеробстві.  

Наступним шкідливим фактором є хімізація сільськогоспо-
дарських земель, негативні наслідки якої полягають у надмірній 
концентрації та накопиченні хімічних речовин від внесення міне-
ральних добрив і особливо засобів захисту рослин. Традиційно 
негативний вплив хімізації на ґрунти оцінюється за відповідними 
гранично допустимими концентраціями (ГДК) небезпечних речо-
вин. Проте і в цьому напрямі справи далеко не блискучі. На ви-
ході маємо ч. 1 ст. 167 ЗК України, якою прямо забороняється го-
сподарська та інша діяльність, яка зумовлює забруднення земель 
і ґрунтів понад встановлені гранично допустимі концентрації не-
безпечних речовин. При цьому частиною 2 цієї статті затвер-
дження нормативів ГДК небезпечних речовин у ґрунтах, а також 
переліку цих речовин віднесено до компетенції Мінекоприроди 
та Міністерства охорони здоров’я України.  

Слід вказати, що визначення нормативів ГДК небезпечних ре-
човин у ґрунтах традиційно здійснювалося відповідно до низки 
так званих міжнародних стандартів, а точніше стандартів СРСР, 
основними з яких були: ГОСТ 17.4.1.02-83. Охорона природи. 
Ґрунти. Класифікація хімічних речовин для контролю забруднен-
ня; ГОСТ 17.4.2.01-81. Охорона природи. Ґрунти. Номенклатура 
показників санітарного стану; ГОСТ 17.4.3.03-85. Охорона при-
роди. Ґрунти. Загальні вимоги до методів визначення забрудню-
ючих речовин; ГОСТ 17.4.3.06-86. Охорона природи. Ґрунти. За-
гальні вимоги до класифікації ґрунтів за впливом на них хімічних 
забруднюючих речовин.  

Розділом 2 Програми діяльності Кабінету Міністрів України 
[3] передбачалося протягом 2015 року прийняття 1500 націона-
льних стандартів, гармонізованих із стандартами ЄС, на фоні 
припинення дії на території України відповідних стандартів ко-
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лишнього СРСР. При цьому, на порушення вищевказаної законо-
давчо закріпленої компетенції щодо затвердження нормативів 
ГДК небезпечних речовин у ґрунтах за певними міністерствами, 
національним органом стандартизації (з невизначеним компетен-
ційно-правовим статусом) було визнано Державне підприємство 
«Український науково-дослідний і навчальний центр проблем 
стандартизації, сертифікації та якості» [4].  

А далі починається найцікавіше. Лише в кінці 2015 року Дер-
жавне підприємство «Український науково-дослідний і навчаль-
ний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» видало 
наказ «Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що 
розроблені до 1992 року» [5], який всупереч вищезазначеній уря-
довій нормі прийняв рішення про скасування чинності розробле-
них до 1992 року міждержавних стандартів в Україні з 1 січня 
2018 року. Інакше кажучи, скасованим урядовою постановою 
стандартам надавалося «друге дихання» у вигляді пролонгації дії 
до кінця 2017 року. Далі – ще цікавіше. Наступним своїм наказом 
національний орган стандартизації продовжив дію вказаних ста-
ндартів ще на один рік [6].  

Наведений аналіз свідчить, що попри принцип екологізації аг-
рарного законодавства, який надає широкі можливості аграрному 
праву активно впливати на ефективне усунення наслідків дії шкі-
дливих факторів аграрного виробництва на ґрунт, «війна» законів 
і компетенцій органів центральної влади нівелює такий вплив.  
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Незважаючи на те, що сучасне земельне законодавство вихо-

дить із того, що земельні ділянки повинні використовуватися на 
юридичних титулах, прямо (стосовно речових прав на землю) чи 
непрямо (стосовно зобов`язальних прав на землю) передбачених 
цим законодавством, практично дуже розповсюдженим є безти-
тульне, тобто фактичне володіння і користування землею. Остан-
нє, так само як і титульне землеволодіння, справляє значний 
вплив на довкілля. 

Так, фактичним буде володіння землею у випадках: 1) самові-
льного зайняття земельних ділянок, 2) набувальної давності, 
3) використання земельних ділянок, право на які знаходиться у 
процесі оформлення, 4) використання земельних ділянок, право 
на які тривалий час залишається недооформленим, 5) викорис-
тання земельних ділянок при виконанні цивільно-правових і гос-
подарсько-правових «неземельних» договорів (підряду тощо), 
6) відумерлої спадщини, 7) передачі земельної ділянки у корис-
тування без наміру оформлення права на неї, 8) користування зе-
мельною ділянкою на підставі нікчемного договору тощо. 

Фактичне землеволодіння і землекористування чинним земе-
льним законодавством (у вузькому розумінні) практично не вре-
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гульовано. Деяке нормативне регулювання цих відносин наявне у 
Цивільному кодексі України від 16.01.2003 р. (далі – ЦКУ). Так, 
відповідно до ч. 1 ст. 397 ЦКУ володільцем чужого майна є осо-
ба, яка фактично тримає його у себе. Коментатор цієї норми ЦКУ 
вважає, що дія даної частини коментованої статті поширюється 
як на титульних володільців, так і безтитульних, інакше кажучи 
володільцями за змістом ч. 1 є як особи які фактично панують 
над річчю за правовою підставою, так і ті особи, які володіють 
такою річчю без правової підстави, наприклад, внаслідок засто-
сування наслідків недійсного правочину. Разом з тим, дія даного 
положення ст. 397 виходить за межі правового регулювання гла-
ви 31, оскільки сама глава стосується тільки права володіння – 
титульного володіння [1]. 

 Ч. 3 цієї ж статті говорить, що фактичне володіння майном 
вважається правомірним, якщо інше не випливає із закону або не 
встановлено рішенням суду. Тим самим, очевидно, мається на 
увазі можливість (хоча і непрямо встановлена) судового захисту 
фактичного володіння.  

Прямо встановлено право на захист саме права володіння (ст. 
396. Захист речових прав на чуже майно) – речового титулу, який 
практично не застосовується, і прямо кажучи не повинен існува-
ти з-за відсутності доцільності у ньому. Непрямим підтверджен-
ням цьому є Закон України «Про державну реєстрація прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», який в оновленій редакції 2016 
р. у ст. 4 «Речові права та їх обтяження, що підлягають державній 
реєстрації» право володіння вже не передбачає. 

Доречно відзначити, що первинно у проекті ЦКУ від 1996 р. 
концепція володіння як фактичного стану була викладена більш 
логічно, про право володіння там не йшлося [2, С. 272-276]. Вона 
в цілому відтворювала римсько-правову концепцію володіння 
[3], в тому числі передбачала самостійний механізм захисту цьо-
го правового стану. 

Окремі приклади судової практики все-таки підтверджують, 
по-перше, саме існування фактичного володіння і необхідність 
його судового захисту, по-друге, прихильність судової влади 
до захисту фактичного володіння, хоча подекуди і у дивний 
спосіб. 

Так, у справі №910/5702/17 (Постанова Верховного Суду від 
15 лютого 2018 р. Верховний Суд визначив, що фактичне воло-
діння земельною ділянкою без правовстановлюючих документів 
не є достатньою підставою для повернення земельної ділянки 
власнику і знесення збудованих на ній будівель.  
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06.04.2017 до Господарського суду міста Києва надійшла по-
зовна заява заступника прокурора міста Києва в інтересах держа-
ви в особі Київської міської ради до Приватного підприємства 
«Консул-Партнер» про зобов’язання відповідача повернути пози-
вачу земельну ділянку площею 0,1 га по вул. Срібнокільській у 
Дарницькому районі м. Києва, привівши її у придатний для вико-
ристання стан шляхом звільнення від будівель і споруд. Справа 
пройшла всі судові інстанції.  

У Постанові Верховного Суду України, в решті, відмічається, 
що суд апеляційної інстанції обґрунтовано взяв до уваги поло-
ження ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, основною метою якого є по-
передження свавільного захоплення власності, конфіскації, екс-
пропріації та інших порушень безперешкодного користування 
своїм майном, а також, з урахуванням того, що в своїх рішеннях 
Європейський суд з прав людини постійно вказує на необхідність 
дотримання справедливої рівноваги між інтересами суспільства 
та необхідністю дотримання фундаментальних прав окремої лю-
дини (наприклад, рішення у справі «Спорронг і Льоннрот проти 
Швеції» від 23 вересня 1982 року, «Новоселецький проти Украї-
ни» від 11 березня 2003 року, «Федоренко проти України» від 1 
червня 2006 року), дійшов вірного висновку, що обраний спосіб 
захисту у вигляді зобов’язання ПП «Консул-Партнер» повернути 
спірну земельну ділянку в натурі призведе до недотримання 
справедливої рівноваги, а тому в даному випадку виключає мож-
ливість задоволення позовних вимог. 

На нашу думку, висновок Верховного Суду України є доволі 
неоднозначним, але все ж він є прикладом визнання фактичного 
володіння землею як правової підстави використання земельної 
ділянки, як правового фактору впливу на довкілля. 
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Правове регулювання оцінки впливу на довкілля в Республіці 

Польща, яка є членом ЄС, базується, насамперед, на положеннях 
законодавства ЄС. Першочерговим європейським документом, 
який закріпив процедуру оцінки впливу на довкілля, стала Дире-
ктива Ради ЄС 85/337/ЄEC від 27 червня 1985 року про оцінку 
впливу державних і приватних проектів на навколишнє середо-
вище. Сьогодні вона замінена Директивою 2011/92/ЄС Європей-
ського парламенту і Ради ЄС від 13 грудня 2011 року про оцінку 
впливу певних державних і приватних проектів на навколишнє 
середовище. Ще одним важливим європейським документом є 
Директива 2001/42/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС від 
27 червня 2001 року про оцінку впливу на стан довкілля окремих 
планів та програм (про стратегічну екологічну оцінку). 

У польській науковій літературі виділяють 3 етапи становлен-
ня інституту оцінки впливу на довкілля [1, с. 173-179]: 

І. З початку 1970-х років до кінця 2000 року. 
У 1970-х роках були зроблені перші спроби впровадження де-

яких методів оцінки впливу на довкілля. Проривом стало прийн-
яття Закону від 31 січня 1980 року про захист та формування на-
вколишнього середовища. У 1989 році до цього акту була вне-
сена поправка, відповідно до якої поняття «Висновок про вплив 
на навколишнє середовище» було замінене терміном «Оцінка 
впливу на навколишнє середовище», що використовується донині.  

ІІ. З січня 2001 року по листопад 2008 року. 
Перший закон Польщі, що врегулював процедуру оцінки 

впливу на довкілля був прийнятий в грудні 2000 року і набрав 
чинності з 1 січня 2001 року. Це було пов’язано з прагненням 
адаптуватися до вимог ЄС. Однак він діяв з постійними правками 
лише 9 місяців, а 1 жовтня 2001 р. був скасований. Його приписи 
були включені в главу 6 розділу І Закону від 27 квітня 2001 р. про 
охорону навколишнього середовища (Ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska). 
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ІІІ. З 15 листопада 2008 р. 
У листопаді 2008 року положення про оцінку впливу на до-

вкілля були вилучені з Закону про охорону навколишнього сере-
довища. Натомість, 3 жовтня 2008 року був прийнятий спеціаль-
ний Закон про доступ до інформації про довкілля і його охорону, 
участь громадськості в охороні довкілля та оцінку впливу на до-
вкілля (Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). 

Варто зазначити, що цей закон продовжує зазнавати змін. Од-
ні з останніх і суттєвих змін вступили в дію з 1 січня 2017 року. 
Вони пов’язані, в першу чергу з процедурними особливостями 
проведення оцінки впливу на довкілля, зокрема строками, проце-
дурою оскарження тощо [2]. 

Відповідно до ст. 3 польського Закону про доступ до інфор-
мації про довкілля і його охорону, участь громадськості в охороні 
довкілля та оцінку впливу на довкілля під оцінкою впливу на до-
вкілля (ocenа oddziaływania na środowisko) розуміється процедура 
щодо оцінки впливу на довкілля запланованого проекту, що 
включає, зокрема: 

а) перевірку звіту про вплив проекту на довкілля; 
b) отримання передбачених Законом висновків та погоджень; 
c) забезпечення можливостей участі громадськості в процедурі. 
Науковцями підкреслюється, що основною метою оцінки 

впливу на довкілля є попередження можливого прямого чи опо-
середкованого впливу на середовище перебування живих органі-
змів. Ідея полягає в тому, щоб проаналізувати проект документу 
про оцінку або звіт з точки зору можливих змін в навколишньому 
середовищі після реалізації запланованого проекту. Згодом ви-
значається масштаб, обсяг та тип негативного впливу цього про-
екту та рекомендації щодо можливості його обмеження або міні-
мізації. Коли всі плюси і мінуси розглянуті, наслідком процедури 
оцінки впливу є прийняття рішення про легалізацію запланованої 
діяльності. Суб’єкт прийняття рішення надає широкий спектр ва-
ріантів і відомостей про наслідки реалізації проекту [3, с. 102–
103]. 

Польське законодавство розрізняє процедури: стратегічної 
оцінки; індивідуальної оцінки; транскордонної оцінки. Прове-
дення так званої індивідуальної оцінки впливу на довкілля вима-
гається у випадку планових проектів (як правило при будівництві 
та реконструкції об’єктів), які 1) мають значний вплив на довкіл-
ля чи 2) можуть потенційно мати значний вплив на довкілля. Пе-
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релік таких видів діяльності визначений в розпорядженні Ради 
Міністрів від 9 листопада 2010 р. «Про проекти, які можуть сут-
тєво вплинути на довкілля». 
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Належне правове регулювання відносин у сфері ведення 

Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля ( далі – Єдиний 
реєстр), реалізація норм у зазначеній сфері та реальна можливість 
одержання інформації з Єдиного реєстру є однією із гарантій 
реалізації права громадян на одержання екологічної інформації, 
що в свою чергу виступає гарантією права на безпечне для життя 
та здоров’я довкілля. Правову основу суспільних відносин у 
сфері ведення Єдиного реєстру складають положення Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23 травня 2017 
року ( ч.10 ст.4, ч.10 ст.9), Постанова Кабінету Міністрів України 
Про затвердження Порядку передачі документації для надання 
висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки 
впливу на довкілля від 13 грудня 2017 року №1026, якою 
затверджено 2 порядки: Порядок передачі документації для 
надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування 
оцінки впливу на довкілля», «Порядок ведення Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля» ( далі – Порядок).  
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Згідно останнього Єдиний реєстр розглядається як автомати-
зована інформаційна система збору, оброблення, розгляду, нако-
пичення, систематизації, зберігання та надання доступу до інфо-
рмації і документів з оцінки впливу на довкілля. Єдиний реєстр 
ведеться з метою: 1) доступу суб’єктів оцінки впливу на довкілля 
до актуальної інформації про порядок здійснення оцінки впливу 
на довкілля ( нормативно-правові акти, методичне забезпечення 
та довідкова інформація); 2) доступу суб’єктів господарювання 
до документів з оцінки впливу на довкілля та можливості їх по-
дання через електронний кабінет Реєстру; 3) централізованого 
накопичення, оброблення, систематизації та зберігання інформа-
ції та документів щодо планованої діяльності, що створюються у 
процесі здійснення оцінки впливу на довкілля; 4) вільного досту-
пу усіх заінтересованих сторін через веб-сайт Реєстру до інфор-
мації та документів щодо планованої діяльності, що створюються 
у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Держателем та 
адміністратором Єдиного реєстру, що забезпечує ведення Реєст-
ру, а також відповідає за його технічне, технологічне та програм-
не забезпечення, збереження та захист даних, що містяться в 
Єдиному реєстрі є Міністерсво екології та природних ресурсів 
України (далі – Мінприроди). 

В Порядку визначено суб’єктно-об’єктний склад відносин у 
сфері ведення Єдиного реєстру, їх зміст, виключний перелік до-
кументів, які подаються для формування у Єдиному реєстрі ре-
єстраційної справи тощо. Згідно Порядку документи, внесені до 
Єдиного реєстру, крім випадків надходження документів із зая-
вою про конфіденційність, є відкритими і публікуються на веб-
сайті Реєстру у прив’язці до реєстраційної справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності з обов’язковим зазна-
ченням дати офіційного оприлюднення такої інформації та доку-
ментів у Єдиному реєстрі. 

На сьогодні позитивним моментом є те, до інформації, яка мі-
ститься в Єдиному реєстрі є реальний доступ, оскільки така ін-
формація дійсно є відкритою.  

Так, за станом на 10 червня 2018 року в Єдиному реєстрі заре-
єстровані повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає 
оцінці впливу на довкілля та інші документи в цілому по Україні 
на 36 сформованих сторінках з можливістю подивитись окремо 
зазначені повідомлення по областях, містах Києву та Севастопо-
лю. Так, наприклад, за критерієм м.Київ, Єдиний реєстр видав 
інформацію про наявність 5 повідомлень про такі види планова-
ної діяльності, які пропонуємо пронумерувати за датою офіцій-
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ного оприлюднення: 1) технічне переоснащення філіалу «Завод 
«Енергія» Київенерго» ПАТ «Київенерго» по вул. Колекторній, 
44 у Дарницькому районі м. Києва в частині системи очищення 
димових газів з датою офіційного оприлюднення 12.03.2018 ро-
ку; 2) будівництво автосервісного комплексу в складі автозапра-
вної станції з датою офіційного оприлюднення 27.03.2018 року; 
3) комплекс заходів з укріплення правового берега р. Дніпро у 
Голосіївському районі м. Києва за адресою вул. Ліснича, 58 з да-
тою офіційного оприлюднення 03.04.2018 року; 4) будівництво 
автозаправної станції ( АЗС) з пунктом сервісного обслуговуван-
ня водіїв і пасажирів та автогазозаправним пунктом (АГЗП) за 
адресою: вул. Сирецька, №33, Подільський район з датою офі-
ційного оприлюднення 10.04.2018 року; 5) будівництво житлових 
будинків для військовослужбовців Служби безпеки України на 
вул. Причальній, 5-а у Дарницькому районі з датою офіційного 
оприлюднення 20.05.2018. 

На панелі Єдиного реєстру, яка відкривається у відкритому 
доступі, суб`єкти господарювання зобов’язані самостійно запов-
нити такі колонки як «Назва», але нажаль без уточнення, що це 
назва планованої діяльності; «Суб`єкт господарювання»; «Об-
ласть» ( в нашому випадку – м. Київ); КОАТУУ ( назва району в 
Києві) та зазначити дату офіційного оприлюднення. Оскільки 
суб’єкти господарювання заповнюють колонки самостійно та так 
як самі зрозуміли, вже зараз можна побачити помилки, які, на-
жаль, не можна виправити. Так, по двум із зазначених суб’єктах 
господарювання в колонці «Назва» замість назви планованої дія-
льності зазначено назву району в м. Києві – Голосієвський район 
( номер 3); та назву суб`єкта господарювання – «Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Сокар Енерджі Україна (Номер 2); 
в колонці «Суб`єкт господарювання» по номеру 2 такий суб’єкт 
помилково зазначається двічі. І, нарешті в колонці «Дата офіцій-
ного оприлюднення» по номеру 5 помилково вказана дата – за-
мість 20.05. 2018 року зазначено 10.06 2018 року. 

Позитивним моментом Єдиного реєстру є можливість ознайо-
млення з самим повідомленням про плановану діяльність, яка пі-
длягає оцінці впливу на довкілля з точки зору заходів, які спря-
мовані суб’єктом господарювання на попередження негативного 
впливу на довкілля зі змістом всіх документів, які додаються до 
повідомлення про плановану діяльність, а також можливість по-
бачити місце планованої діяльності на карті м. Києва. 

Разом з цим здивування автора тез викликала відсутність за-
уважень і пропозицій громадськості по видах планованої діяль-
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ності, зазначених за номерами 1, 2 та 4 ( технічне переоснащення 
філіалу «Завод «Енергія» Київенерго» ПАТ «Київенерго» по 
вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва в частині 
системи очищення димових газів та будівництво автозаправних 
станцій. 

Отже, підсумовуючи вищезазначене можна зробити наступні 
висновки:  

1. В Україні знаходять свою практичну реалізацію положення 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та Порядок ве-
дення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, в частині ве-
дення Єдиного реєстру. 

2. Для попередження помилок при заповненні колонок на па-
нелі Єдиного реєстру, для суб’єктів господарювання, на нашу 
думку, має бути розміщений зразок такого заповнення. 

3. Інформація про плановану діяльність має бути оприлюдне-
на не тільки у засобах масової інформації, а і на дошках оголо-
шень, окремих стендах за місцем проживання мешканців, де буде 
проводитись планована діяльність.  

 
 

МІСЦЕ ПРИРОДНИХ ТЕРИТОРІЇ ТА ОБ’ЄКТІВ,  
ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОСОБЛИВІЙ ОХОРОНІ, У СИСТЕМІ  

ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 
 

Ковтун О.М., 
кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри кримінального та 
 адміністративного права 

Академія адвокатури України 
 
Державну політику в Україні сьогодні визначають ідеї та 

принципи сталого (збалансованого) розвитку, що було проголо-
шено на конференції ООН з питань навколишнього середовища і 
розвитку у м. Ріо-де-Жанейро (1992 рік), Всесвітньому самміті 
сталого розвитку у м. Йоганнесбург (2002 рік). Проте збалансо-
вано вирішити соціально-економічні завдання, зберегти сприят-
ливий стан навколишнього середовища і природно-ресурсний 
потенціал неможливо без належного планування використання та 
охорони земель – важливого напряму державної земельної полі-
тики, однієї з найважливіших функцій державного управління у 
галузі земельних відносин, що визначає перспективи раціональ-
ного землекористування. У Генеральній схемі планування тери-
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торії України зазначається, що використання території України 
характеризується значними диспропорціями, зокрема: малою ча-
сткою територій природоохоронного, рекреаційного, оздоровчо-
го, історико-культурного призначення [1]. На вирішення цієї 
проблеми спрямований, зокрема, перехід від планування викори-
стання та охорони конкретних територій та об’єктів природно-
заповідного фонду (як основних природних елементів екологіч-
ної мережі) та інших особливо охоронюваних природних терито-
рій до планування використання та охорони екологічної мережі 
України як складової Всеєвропейської екологічної мережі. Від-
повідний стан складових національної екологічної мережі (на-
самперед, кількісний, якісний склад, сформованість мережі та її 
стабільність) є критерієм сталого розвитку. 

У контексті євроінтеграційних процесів у сучасній Україні 
змінюються пріоритети та сутність природоохоронного права: ві-
дбувається перехід від охорони конкретних природних територій 
та об’єктів до охорони та збереження біологічного та ландшафт-
ного різноманіття шляхом формування екологічної мережі Укра-
їни як складової Всеєвропейської екологічної мережі. 

Поняття «екологічна мережа» було легалізовано з прийняттям 
Законів України «Про Загальнодержавну програму формування 
національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» від 
21 вересня 2000 року та «Про екологічну мережу України» від 24 
червня 2004 року. Проте, базовий екологічний Закон України 
«Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 
червня 1991 року (далі – Закон) до цього часу не оперує поняттям 
«національна екологічна мережа», вживаючи лише поняття 
«природні території та об’єкти, що підлягають особливій охоро-
ні». Так, відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону природні території та 
об’єкти, що підлягають особливій охороні, утворюють єдину те-
риторіальну систему і включають території та об’єкти природно-
заповідного фонду, курортні та лікувально-оздоровчі, рекреацій-
ні, водозахисні, полезахисні та інші типи територій та об’єктів, 
що визначаються законодавством України [2]. 

Поняття «національна екологічна мережа» та «система приро-
дних територій та об’єктів, що підлягають особливій охороні» не 
є тотожними: екологічна мережа є єдиною територіальною сис-
темою особливо охоронюваних природних територій та об’єктів, 
але вони можуть існувати і поза межами цієї системи.  

Отже, у контексті реформування та уніфікації природоохо-
ронного законодавства вважаємо за доцільне включити складові 
екологічної мережі до об’єктів правової охорони навколишнього 
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природного середовища, виклавши ч. 2 ст. 5 Закону у наступній 
редакції: «Особливій державній охороні підлягають території та 
об’єкти природно-заповідного фонду України й інші складові 
екологічної мережі, а також інші території та об’єкти, визначені 
відповідно до законодавства України» [3, с. 47]. 

Закон не дає вичерпного переліку категорій територій та 
об’єктів, що підлягають особливій охороні, оскільки не оперує 
поняттям «екомережа». А щоб мати уявлення про систему, треба 
чітко уявляти її елементи, їх класифікацію, співвідношення, вза-
ємодію і т.д. Тому вважаємо за необхідне внести зміни до ч. 2 ст. 
60 Закону, виклавши її в наступній редакції: «Природні території, 
території та об’єкти, що підлягають особливій охороні, утворю-
ють екологічну мережу». 

Ст. 60 Закону слід доповнити чч. 3, 4, виклавши їх у наступній 
редакції:  

«Екологічна мережа – єдина територіальна система, яка утво-
рюється з метою поліпшення умов для формування та відновлен-
ня довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу тери-
торії України, збереження ландшафтного та біорізноманіття, 
місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинно-
го світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєд-
нання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також 
інших територій, та об’єктів, які мають особливу цінність для 
охорони навколишнього природного середовища і відповідно до 
законів та міжнародних зобов’язань України підлягають особли-
вій охороні. 

Відносини, пов’язані з формуванням, збереженням та раціона-
льним, невиснажливим використанням екологічної мережі, регу-
люються законодавством». 

Вищезазначені пропозиції щодо реформування природоохо-
ронного законодавства, на нашу думку, сприятимуть реалізації 
національної екологічної політики у контексті євроінтеграційних 
процесів в Україні (національна екологічна мережа є складовою 
Всеєвропейської екологічної мережі) та забезпеченню ефективної 
державної політики у сфері планування використання та охорони 
земель. 

 
Використані матеріали: 

 
1. Генеральну схема планування території України. Затверджено 

Законом України від 7 лютого 2002 року. № 3059-ІІІ. Відомості 
Верховної Ради України. 2002. №30. Ст. 204. 
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2. Про охорону навколишнього природного середовища. Закон 
України від 25 червня 1991 р. №1268-ХІІ. Відомості Верховної Ради 
України. 1991. № 41. Ст. 546. 

3. Ковтун О. М. Формування національної екологічної мережі – 
важливий напрям планування використання та охорони земель в 
Україні. Адвокат. 2010. №1. С.45-48. 

 
 
 

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ЗМІНА  
ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ:  

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ  
ЗАКОНОДАСТВА 

 
Коломійцева Д.М., 

кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри земельного та аграрного права  

Київський національний університет 
 імені Тараса Шевченка 

 
18 грудня 2017 року вступив в силу Закон України «Про оцін-

ку впливу на довкілля», який впливає майже на всі сфери життє-
діяльності суспільства, де планується господарська діяльність, 
що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащен-
ня, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) 
об’єктів або інше втручання в природне середовище 

До планової діяльності, яка підпадає оцінці впливу на довкіл-
ля відносяться в тому числі сфера «сільське господарство, лісів-
ництво та водне господарство», в межах якого виділяють наступ-
ні види планової діяльності: 

• сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння, рекуль-
тивація та меліорація земель (управління водними ресурсами для 
ведення сільського господарства, у тому числі із зрошуванням і 
меліорацією) на територіях площею 20 гектарів і більше або на 
територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охо-
ронних зонах на площі 5 гектарів і більше, будівництво меліора-
тивних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури 
меліоративних систем; 

• насадження лісу (крім лісовідновлювальних робіт) на площі 
понад 20 гектарів або на територіях та об’єктах природно-
заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і 
більше; 
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• зміна цільового призначення земель сільськогосподарського 
призначення (якщо нове призначення відноситься хоча б до од-
ного виду діяльності, що підпадає під ОВД) та зміна цільового 
призначення особливо цінних земель; 

• потужності для вирощування: птиці (40 тисяч місць і біль-
ше); свиней (1 тисяча місць і більше, для свиноматок – 500 місць 
і більше); великої та дрібної рогатої худоби (1 тисяча місць і  
більше); кролів та інших хутрових тварин (2 тисячі голів і більше); 

• установки для промислової утилізації, видалення туш тва-
рин та/або відходів тваринництва; 

• інтенсивна аквакультура з продуктивністю 10 тонн на рік і 
більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фон-
ду чи в їх охоронних зонах; 

• намив територій на землях водного фонду. 
Прийняття Закону та підзаконних нормативно-правових ак-

тів на його виконання, послужила правовою підставою для ко-
регування галузевого законодавства, яке має враховувати відпо-
відну процедуру оцінки впливу на довкілля, оскільки така 
процедура безперечно є ключовою для реалізації відповідної ді-
яльності.  

В той же час, викликає багато питань стан відсутності систем-
них змін у земельному законодавстві країни. Зокрема, законода-
вець обмежився внесенням змін тільки до ст. 14-1 Земельного ко-
дексу України, додавши до повноважень центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охоро-
ни навколишнього природного середовища, у галузі земельних 
відносин повноваження щодо координації і забезпечення здійс-
нення оцінки впливу на довкілля. Інші норми земельного законо-
давства залишились не змінені.  

Зупинимось на тих моментах, які бажано врегулювати до 
створення спірних ситуацій та судових процесів на їх основі. 

 Зокрема, оцінка впливу на довкілля має проводитись при змі-
ні цільового призначення земель сільськогосподарського призна-
чення (якщо нове призначення відноситься хоча б до одного виду 
діяльності, що підпадає під ОВД) та зміна цільового призначення 
особливо цінних земель. 

З аналізу норм законодавства випливають одразу декілька пи-
тань. 

Питання № 1: на якому етапі зміни цільового призначення має 
бути проведена процедура оцінки впливу на довкілля?  

Нагадаємо, що відповідно до ст.20 Земельного кодексу 
України зміна цільового призначення земельних ділянок, що 
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перебувають у приватній власності здійснюється за ініціати-
вою власника за проектами землеустрою щодо їх відведення. 
При цьому, земельні ділянки сільськогосподарського призна-
чення використовуються їх власниками або користувачами ви-
ключно в межах вимог щодо користування землями певного 
виду використання, встановлених статтями 31, 33-37 цього Ко-
дексу. 

Чи означає це, що власник земельної ділянки «для ведення 
особистого селянського господарства» не зможе змінити цільове 
призначення земельної ділянки на призначення «для садівницт-
ва» до моменту поки він не визначиться з «можливим втручання 
в природне середовище»? Адже садівництво передбачає можли-
вість як закладення саду, так і побудови садового будинку. За та-
ких умов, коли саме власник ділянки має ініціювати проведення 
процедури оцінки впливу на довкілля? До зміни цільового приз-
начення чи вже після, але до провадження діяльності, яка буде 
попадати під ознаки планової діяльності? 

Питання № 2: як співвідноситься між собою процедура оцінки 
впливу на довкілля та процедура погодження проекту землеуст-
рою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення 
якої змінюється?  

Так, відповідно до ст. 20 Земельного кодексу України проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в 
порядку, встановленому статтею 186-1цього Кодексу. При цьому 
відповідно до частини 6 ст. 186-1 ЗК України підставою для від-
мови у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земе-
льної ділянки може бути лише невідповідність його положень 
вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-
правових актів, документації із землеустрою або містобудівній 
документації. 

 Таким чином, можливий варіант відмови в погодженні проек-
ту землеустрою щодо відведення земельної ділянки при зміні ці-
льового призначення земельної ділянки за відсутності проведеної 
процедури оцінки впливу на довкілля. Проте, наявність Висновку 
з оцінки впливу на довкілля також не може однозначно забезпе-
чити стадію погодження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки цільове призначення якої змінюється. Адже, 
Висновок з оцінки впливу на довкілля має містити екологічні 
умови провадження планованої діяльності, яка до зміни цільово-
го призначення земельної ділянки, не є можливою. Тому прогно-
зування екологічних умов провадження планової діяльності є та-
кож достатньо умовним.  
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З іншого боку, наявність Висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля може перетворити процедуру погодження проекту землеуст-
рою на формальну стадію, за якою суб’єкти задіяні в процедурі 
перевірки та погоджені проекту землеустрою будуть вважати 
стадію погодження другорядною та не важливою. 

Ті ж самі питання можна ставити при зміні цільового призна-
чення особливо цінних земель, перелік яких встановлюється 
ст. 150 Земельного кодексу України та Наказом Державного ко-
мітету по земельним ресурсам від 06.10.2003 № 245, зареєстрова-
ний в Міністерстві юстиції України від 28 жовтня 2003 р. за 
№ 979/8300.  

Зазначене дозволяє стверджувати, що запровадження проце-
дури оцінки впливу на довкілля вимагає не просто формального 
узгодження законодавства, а глибинного перегляду існуючих 
процедур та перегляду ряду положень земельного законодавства, 
усвідомлення яких ще попереду. 
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Земля є основним національним багатством. Одночасно земля 
є обмеженим ресурсом, це проявляється в усіх сферах суспільно-
го життя, при плануванні території, розробленні містобудівної 
документації. Не є винятком території кладовищ та охоронних 
зон навколо них. Так, територія кладовищ в Україні, зазвичай, є 
значно меншою в пропорції до потреб у похованні населення. Та-
ка ситуація потребує вирішення на законодавчому рівні, оскільки 
поточна ситуація не відповідає санітарним нормам. 

5 квітня 2018 року у Верховній Раді був зареєстрований про-
ект Закону України № 8248 «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо удосконалення сфери поховання» 
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(далі – Законопроект), яким передбачено запровадження в чинне 
законодавство України такого поняття як біопоховання. Вказана 
законодавча ініціатива зрозуміла та виправдана, адже: 1. в Украї-
ні на кладовищах недостатньо місць для поховання населення; 
2. відповідає волевиявленню частини населення, що в силу своїх 
внутрішніх чи релігійних переконань не бажають бути похова-
ними на кладовищі з наступним облаштуванням пам’ятних спо-
руд тощо. 

Під біопохованням Законопроект розуміє такий вид поховання 
померлого, який передбачає використання матеріалів, що розкла-
даються протягом п’яти років, місце розташування якого не міс-
тить намогильних споруд, а облаштовується інформаційною таб-
личкою. 

Разом з тим, запроваджуючи біопоховання законопроект не 
встановлює правового режиму біопоховання – відведення відпо-
відних (належних) місць для розміщення, благоустрій місць біо-
поховань тощо. 

Місцем біопоховання Законопроект називає відокремлену ча-
стину земельної ділянки, розташовану на території кладовища, 
парку, скверу, лісопарку, іншої зеленої зони, відведеної виключ-
но для здійснення біопоховань. Також Законопроект викладає 
ст. 23 ЗУ «Про поховання та похоронну справу» в новій редакції, 
частина 13 якої передбачає, що дозволяється відводити у населе-
них пунктах на території кладовищ та об’єктів благоустрою за- 
гального користування – парках (лісопарках, парках культури та 
відпочинку) місця біопоховання померлих. 

На законодавчому рівні, відсутнє визначення поняття парк, 
лісопарк, сквер тощо, разом з тим воно міститься в локальних 
актах та наукових працях. Наприклад, Костяшкін І.О. пропонує 
розуміти під «парком» – самостійний архітектурно-організа-
ційний комплекс площею понад 2,0 га, який виконує санітарно-
гігієнічні функції та призначений для короткочасного відпочин-
ку населення. Сквер, у розумінні згаданого науковця, – це упо-
рядкована й озеленина ділянка площею від 0,02 га до 2,0 га, яка 
є елементом архітектурно-художнього оформлення населених 
місць, призначена для короткочасного відпочинку населення. 
Лісопарк – це благоустроєні території із зеленими насадження-
ми та водоймищами, що призначені для масового відпочинку 
[4, С. 63–64]. У парках культури та відпочинку зазвичай встано-
влюють луна парки та проводять концерти. Тобто, парк та його 
різновиди, а також сквери призначені для відпочинку та/або ро-
зваг громадян. 
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Такий підхід до розуміння парків та скерів, на нашу думку, 
виключає можливість їх використання в якості місць для похо-
вань, навіть, якщо це біопоховання. Вцілому, Законопроект вка-
зує, що місцем біопоховання має бути відокремлена частина зе-
мельної ділянки парку, скверу тощо. Разом з тим, як ми вже 
з’ясували біопоховання не відповідає природі парків та скверів. В 
такому разі, авторам Законопроекту слід говорити про створення 
нового виду парку – парку для біопоховання померлих, а також 
необхідно передбачити його закладення (створення) тощо.  

На нашу думку, для потреб біопоховання можна відвести час-
тину лісопарку, але за умови, що такий лісопарк займає значну 
територію, тобто існує об’єктивна можливість виділення його ві-
докремленої частини під зазначені потреби. Відведення частини з 
інших видів парків для потреб біопоховань, не вбачається мож-
ливим, оскільки, на відміну від лісопарку, сквер завжди є невели-
ким за своїми розмірами, що унеможливлює відведення його ві-
докремленої частини. 

Очевидно, що у випадку виділення частини парку чи його вці-
лому для потреб біопоховання, змінюється його правовий режим, 
що зумовлює необхідність внесення відповідних змін до містобу-
дівної документації, а затвердженню таких змін, згідно з чинним 
законодавством, передують громадські слухання. 

У випадку виділення частини існуючого парку, чи закладення 
нового під потреби біопоховання у межах населеного пункту, на 
нашу думку проведення громадських слухань є ключовим питан-
ня. Наприклад, громада міста може бути проти зміни режиму 
єдиного парку в межах досяжності чи сусідства з новоствореним 
парком з біопохованнями. Такий підхід є доречним ще й з причи-
ни того, що орган державної влади може бути зацікавлений в 
зміні режиму єдиного парку набагато більше ніж громада, в силу 
відсутності вільних місць на кладовищі тощо. 

Відповідно до ч. 9 ст. 17 ЗУ «Про регулювання містобудівної 
діяльності», зміни до генерального плану населеного пункту мо-
жуть вносити не частіше одного разу на п’ять років. Тоді коли 
Законопроект взагалі не врегульовує це питання. Доречним було 
б передбачити можливість дострокового внесення змін до місто-
будівної документації у випадку виділення частини лісопарку чи 
закладення нового парку для потреб біопоховання у межах насе-
леного пункту. 

Законопроект, запроваджуючи таке поняття як благоустрій мі-
сця поховання, передбачає його для всіх видів поховання (моги-
ла, місце родинного поховання, колумбарна ніша, намогильна 
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споруда) окрім біопоховання. Однак, місце біопоховання також 
потребує благоустрою. Звичайний догляд за такими парками не 
забезпечуватиме відповідного благоустрою місця біопоховання, 
адже, у лісопарках є стежки та дороги, а тут необхідний прохід 
до та догляд за кожним з дерев, на яких містяться інформаційні 
таблички. Те ж саме стосується й утримання місць біопоховання. 

Ст. 19 ЗУ «Про поховання та похоронну справу» передбачає, 
що поховання померлих осіб, які померли внаслідок зараження 
особливо небезпечною інфекцією, здійснюється згідно із санітар-
ним законодавством України. Законопроект не передбачає такого 
ж застереження для біопоховання, що з урахуванням того, що 
останнє здійснюється на землях загального користування, несе 
серйозну загрозу для населення. 

В підсумку варто сказати, що запровадження біопоховання 
померлих в Україні є позитивним явищем, що з одної сторони 
робить Законопроект доречним. З іншої ж сторони, Законопроект 
не дає адекватного правового регулювання біопоховання помер-
лих, що ускладнить, якщо не унеможливить, функціонування та-
кого інституту в майбутньому. 

Парки та сквери, що призначені для відпочинку та розваг не 
можуть виступати в якості належних територій для місць біопо-
ховань померлих. Більш логічним в даному випадку є запрова-
дження нового виду парків – для біопоховань, з наступним їх за-
кладенням (створенням) на місцях. Що серед іншого, сприяло б 
озелененню населених пунктів. 
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Сприятливий стан навколишнього природного середовища є 
важливою складовою існування суспільства. Проте, екологічна 
ситуація в Україні та світі погіршується з кожним днем. Відтак, 
основним завданням у цій сфері повинно стати зменшення еколо-
гічних ризиків з метою покращення стану навколишнього приро-
дного середовища і забезпечення сталого розвитку. 

На виконання цього завдання спрямований Закон України 
«Про оцінку впливу на довкілля» від 23 травня 2017 року (введе-
ний в дію 23 листопада 2017 року), норми якого забезпечують га-
рантії дотримання Конвенції про оцінку впливу на навколишнє 
середовище в транскордонному контексті (Конвенція Еспо), яку 
ратифіковано Законом України від 19 березня 1999 року [1]. 

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» фактично 
скасував інститут екологічної експертизи, натомість запровадив-
ши процедуру оцінки впливу на довкілля. Проте, сферу застосу-
вання екологічної експертизи було суттєво звужено ще задовго 
до цього. У зв’язку із прийняттям Закону України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року [3], згі-
дно з яким було спрощено порядок отримання дозволів на будів-
ництво та виключено проекти будівництва щодо об’єктів, що 
становлять підвищену екологічну небезпеку, із переліку об’єктів 
державної екологічної експертизи, в системі оцінки впливу проек-
тів на навколишнє середовище відбулись суттєві зміни. Внаслі-
док цього Україна ще більше віддалилася від європейського зраз-
ка, а прийнята законодавча база зробила ще складнішим вико-
нання міжнародних зобов’язань у сфері участі громадськості та 
оцінки впливу проектів на навколишнє середовище у транскор-
донному контексті [5, с.216]. 
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Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» оцінці впливу на довкілля підлягає лише планована діяль-
ність, тобто лише та, що планується, а не та, що вже здійснюєть-
ся. Відповідно до Закону України «Про екологічну експертизу», 
який втратив чинність, проведення державної екологічної експер-
тизи дозволялось після отримання забудовником відповідних до-
зволів на зведення об’єкту [4]. Така система дозволяє людям, які 
живуть в околицях, де планують реалізовувати проект, уникнути 
будівництва, яке суперечить інтересам територіальних громад. 

Новели законодавства забезпечили й участь громадськості в 
процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на всіх етапах цієї 
процедури. Так, відповідно до ст. 2 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля», одним з етапів процедури оцінки впливу на 
довкілля є проведення громадського обговорення. Це своєрідна 
можливість почути голос громади, оцінити можливі ризики саме 
перед будівництвом, а не коли вже оформлені всі дозвільні доку-
менти, як це було передбачено Законом України «Про екологічну 
експертизу», що втратив чинність.  

Проте, Г.В. Мороз звертає увагу на сумнівність з точки зору 
раціональності та об’єктивності майбутніх результатів громадсь-
кої участі норм закону про те, що громадськість має право пода-
вати будь-які зауваження чи пропозиції, які, на її думку стосу-
ються планової діяльності, без необхідності їх обґрунтування. 
Відтак, таке формулювання правової норми може стати підста-
вою створення штучних перепон для реалізації конституційно- 
го права на підприємницьку діяльність (ст. 42 Конституції Украї-
ни). Тому не менш важливою має стати вимога Закону про 
об’єктивність, законність та неупередженість громадської думки 
[2, с.67]. 

Разом із введенням в дію Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля», запрацював якісно новий інформаційний ресурс – 
Єдиний реєстр оцінки впливу на довкілля. Відтак, подача доку-
ментів для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля здій-
снюється безпосередньо шляхом внесення їх до відкритого Єди-
ного реєстру з оцінки впливу на довкілля.  

Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що при-
йняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» фактич-
но впроваджує в Україні європейську модель оцінки впливу на 
довкілля потенційно небезпечної діяльності, яка лише плануєть-
ся. Тобто, на відміну від законодавства, яке діяло раніше, створе-
но систему, яка працює на попередження завдання шкоди довкіл-
лю, а не на боротьбу із можливими наслідками. 
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Взаємодія суспільства і природи об’єктивно визначає багато-

гранність екологічних відносин, що виникають між суб’єктами 
таких відносин і довкіллям, між самими суб’єктами. Екологічна 
«агресивність» людської діяльності зумовлена, з одного боку, 
деградацією свідомості людини, а з другого – сповідуванням 
моделі суспільного устрою, побудованої на принципі зростаючих 
потреб, що, відповідним чином, передбачає формування су-
спільства споживання, супроводжується активним втручанням 
людини в природу як основного джерела матеріального базису 
такої моделі. Адже модель суспільства споживання неминуче 
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екстраполюється на споживацьке відношення до природи з усіма 
випливаючими звідси негативними наслідками. 

На порядок денний виходить уже не триєдина проблема – за-
безпечення охорони природи, раціонального природокористу-
вання, екологічної безпеки, а завдання забезпечення сприятливо-
го для життя довкілля, через вирішення якого передбачається 
змінити домінанту економічних потреб в системі суспільного ро-
звитку на домінанту екологічних потреб, основного із них – збе-
реження прпироди для нгинішнього і прийдешніх поколінь. 

Забезпечення сприятливого для життя довкілля значною мірою 
базується на системі превентивних заходів, спрямованих на упере-
дження виникнення негативних екологічних наслідків в процесі 
здійснення господарської та будь-якої іншої діяльності. Одним з 
інструментів такої системи є оцінка впливу на довкілля (ОВД) або 
навколишнє природнє середовище (ОВНС). Саме упереджувальна 
спрямованість діяльності інституту ОВД формує її характерну 
особливість серед інших інструментів забезпечення екологічної 
безпеки та інших запобіжних заходів у сфері природокористуван-
ня та охорони довкілля, визначає її зміст та основні завдання. 

Під оцінкою впливу на довкілля розуміємо визначену законом 
діяльність щодо особливостей та можливих екологічних, соціа-
льних, екопномічних, демографічних та правових наслідків впли-
ву на навколишнє природне середовище проектів законів та ін-
ших нормативних правових актів, проектованої або планованої 
господарської, наукової та іншої діяльності, а також визначення 
заходів щодо забезпечення сприятливого для життя довкілля. 
ОВД є обов’язковою складовою екологічної політики та умовою 
реалізації екологічної функції держави, яка випливає із консти-
туційного права людини на екологічну безпеку. 

В юридичній літературі функціями держави вважаються осно-
вні напрями її діяльності, спрямованої на вирішення спільних 
справ суб’єктів суспільства. При цьому зазначається, що необ-
хідність вирішення цих спільних справ ставить перед державою 
певні завдання, набір та зміст яких різняться в доіндустріально-
му, індустріальному та постіндустріальному суспільствах. Реалі-
зація деяких функцій досягається завдяки діяльності як усередині 
країни, так і за її межами, за рахунок участі в житті міжнародного 
співтовариства. До таких функцій відносять, зокрема, і екологіч-
ну, яка вимагає окремого розгляду в системі функцій, виконува-
них державою як політичною організацією суспільства. 

Екологічна функція держави виникла недавно, разом із загос-
тренням проблеми охорони навколишнього природного середо-
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вища. До цього часу питання використання й охорони природи 
вміщувалися в рамках економічної діяльності держави і розгля-
далися як прояв її економічної функції [1; 6]. Загострення еколо-
гічної обстановки, зростання ролі і значення взаємодії суспільст-
ва і природи призвели до необхідності появи в числі внутрішніх 
функцій держави самостійної екологічної функції.  

У той же час у спеціальній науковій літературі можна зустріти 
й інші обґрунтування виокремлення екологічної функції з-поміж 
функцій сучасної держави. Іноді така прив’язка зумовлена не 
лише вимогами власне охорони довкілля, але і якісно новими со-
ціальними та економічними умовами – переходом авангарду сві-
ту до стадії постіндустріального або ж інформаційного розвитку, 
за якої якісно підвищується попит не лише на відповідні наукові 
та інформаційні ресурси, але також зміщуються наголоси у на-
прямах використання природних ресурсів, здійснюється перехід 
до ресурсозберігаючої економіки, все соціальне життя перево-
диться на рейки так званого сталого розвитку. 

Мета екологічної функції права полягає в забезпеченні якості 
навколишнього природного середовища в умовах господарського 
розвитку суспільства засобами правового регулювання. Усвідом-
лення цієї мети ставить питання про перегляд розуміння питання 
про соціальну і правову природу сучасної держави потребує вра-
хування таких важливих у загальному доктринальному розумінні 
новітніх явищ, як глобалізація і збереження національного харак-
теру держави, курс на європейську інтеграцію та проблеми дер-
жавного суверенітету за умови появи нових наддержавних утво-
рень, що здійснюють публічну владу, диверсифікація частини 
державних функцій на рівень інституцій наддержавних політич-
них утворень, транснаціональних корпорацій, інститутів грома-
дянського суспільства та місцевого самоврядування, стрімке по-
ширення тенденцій регіоналізації, децентралізації та деконцент-
рації державної влади тощо [2].  

Сучасна держава виступає своєрідним «спільним знаменни-
ком» універсальних рис розвитку людської цивілізації та уніка-
льних рис розвитку конкретної країни, що зумовлює специфіку 
конкретних проявів феномену сучасної держави в усій сукупнос-
ті її інституційних, структурних, функціональних, аксіологічних 
та комунікативних вимірів. Зокрема, маються на увазі такі про-
яви, як соціалізація сучасної держави, акцентування уваги на но-
вих формах взаємодії між державою та громадянським суспільст-
вом і його інституціями, втрата державою монополії на легітимне 
насильство і виключну приналежність державі права, на пробле-
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мах наддержавної лімітації, відчуженні елементів державного су-
веренітету, глобалістичних вимірах функціонування й еволюції 
сучасної держави, перспективах влаштування інфраструктури 
наддержавного урядування, «дефіциті керованості та легітимації» 
в сучасній державі (Ю. Габермас [3]), «пастка денаціоналізації» 
(У. Бек[4]), тощо.  

В сучасних умовах глобального розвитку [5] екологічні про-
блеми суспільного життя об’єктивно відходять на другий план 
під тиском небезпеки розгортання світової війни та регіональних 
воєнних конфліктів, які захопили і нашу державу, тероризму, ет-
нічних переселень, економічних воєн, з якими сучасні держави 
уже часто не спроможні справлятися.  

Сучасна держава утверджує своє право на «сучасність», зок-
рема, через ґрунтовну трансформацію своєї функціональної скла-
дової [2]. Така трансформація відбувається шляхом виокремлен-
ня нових функцій держави, які або зовсім не були притаманні 
попереднім етапам державного розвитку, у тому числі і екологіч-
ної функції: держава бере на себе відповідальність за збереження 
власне самого суспільства як певної соціокультурної цілісності, 
як середовища проживання людини, що, зокрема, включає в себе 
й контроль за станом довкілля. 

У якості теоретико-методологічного обґрунтування того, яку 
модель держави творити на заміну постіндустріальній державі в 
умовах нового світового порядку, про доцільність поєднання по-
силення функцій держави і з необхідністю збереження лібераль-
них прав і свобод людини [7] на фоні глобальних екологічних ви-
кликів, є пропозиція розвитку і творення екологічної держави.  

Екологічною держава може називатися тоді, якщо вона відпо-
відає певним критеріям, коли в основу її функціонування покла-
дено певні умови: матеріалізований у законодавстві інститут еко-
логічних прав і свобод людини; закріплена у конституції як 
Суспільному договорі [8] екологічна функція держави та її еко-
логічні обов’язки перед суспільством і людиною відповідно до 
принципу верховенства права; розвинута системи екологічного 
права; створено інституційні основи для забезпечення реалізації 
екологічної функції держави; сформований збалансований еко-
номіко-правовий механізм охорони довкілля; діє незалежний 
громадський контроль суспільства за реалізацією екологічного 
законодавства; утверджується принцип спільної відповідальності 
держави і суспільства за майбутнє життєве середовище; наявний 
загальносуспільний екологічний діалог; в основі державної еко-
логічної політики – право людини на сприятливе життєве середо-
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вище (довкілля); розвинута еколого-правова культура, яка лежить 
в основі прийняття рішень; сформовані еколого-правові мотива-
ції поведінки і життя еліти. 

Можемо відзначити, що сьогодні маємо підстави говорити про 
можливість визнання України екологічною державою, що форму-
ється у рамках зазначеної теоретико-методологічної парадигми.  
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В умовах поглиблення глобальної екологічної кризи людство 

дедалі більше усвідомлює необхідність переосмислення всієї 
філософії відносин, які складаються між соціумом і біосферою у 
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процесі використання земельних ресурсів взагалі та сільсько-
господарських угідь зокрема, адже економічна ефективність 
господарської діяльності загалом, і особливо щодо землі все частіше 
розглядається у розрізі екологічних та соціальних наслідків.  

Земельна реформа в Україні, що триває з 1990-го року, спрямо-
вана на перерозподіл земель з одночасною їх передачею до інших 
форм власності, не забезпечила своєї основної мети щодо раціона-
льного використання та охорони земель. Так, на законодавчому рів-
ні цілком відкрито визнається, що стан земельних ресурсів України 
близький до критичного, на всій території поширені процеси дегра-
дації земель, серед яких найбільш масштабними є ерозія (близько 
57,5 відсотка території), забруднення (близько 20 відсотків терито-
рії), підтоплення (близько 12 відсотків території). Зменшується 
вміст поживних речовин у ґрунтах, а щорічні втрати гумусу станов-
лять 0,65 тонни на 1 гектар. Натомість проведення земельних ре-
форм не лише не розв’язало значну кількість проблем у сфері земе-
льних відносин, а лише загострило їх [1].  

Головною проблемою таких наслідків є відсутність реального 
власника на землі, який би був спроможний брати на себе усю 
повноту відповідальності, що пов’язана з використанням землі як 
умови життєдіяльності особи; та розуміння тієї соціальної функції, 
яку має забезпечити право власності в процесі його здійснення. 

Як відзначається у Стратегії, реформування земельних відно-
син (Постанова КМУ від 7 червня 2017 р. № 413 ) започатковане 
у 1991 році не досягло основної мети земельної реформи – пере-
дачі землі ефективному власнику та запровадження еколого-
економічної моделі господарювання. Концентрація земель сіль-
ськогосподарського призначення в орендарів, як відмічається в 
тому ж документі, призведе найближчим часом до виснаження 
значної частини найбільш родючих земель, переданих в оренду. 
Так, за останні 20 років у середньому по Україні вміст гумусу 
зменшився на 0,22 відсотка в абсолютних величинах, що є знач-
ним відхиленням, оскільки для його збільшення в ґрунті на 
0,1 відсотка в природних умовах необхідно 25-30 років [2]. 

Тому сукупність приписів, що визначають обов’язки громадян 
у сфері збереження та відтворення земель, а також заходи відпо-
відальності як традиційний метод охорони земель, потребує сут-
тєвого доповнення шляхом підняття правової, агротехнічної ку-
льтури громадян та господарюючих суб’єктів, які мають 
розуміти ту виняткову соціально-економічну цінність землі, що 
полягає, перш за все, в її корисних властивостях як об’єкта при-
роди. Умовою досягненням такого рівня правосвідомості є впро-
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вадження договірних відносин та соціального партнерства, що 
має надати господарюючим суб’єктам чіткі орієнтири викорис-
тання окремих земельних ділянок. 

Правове регулювання використання земель сільськогосподар-
ського призначення повинно бути диференційованим залежно від 
природних умов, ґрунтового покриву, що передбачає необхід-
ність його локалізації. Свого часу пропозиції щодо локального 
правового регулювання в сфері обробітку ґрунтів висловлював 
В. В. Носік, який обстоював ідею «стандартів підприємств» – з 
метою встановлення обов’язкових агротехнічних правил для 
окремих землекористувачів [3, с. 14]. На даному етапі правого 
регулювання земельних відносин передумовою ефективності за-
безпечення сталого сільськогосподарського землекористування є 
розширення сфери договірного регулювання земельних право-
відносин. Це відповідає внутрішній логіці права та історичній те-
нденції розширення сфери застосування договору і набуває особ-
ливої актуальності в умовах гарантування права приватної 
власності на землю та розвитку ринкових перетворень у дослі-
джуваній сфері. Тому варто підтримати позицію, висловлену 
Б. В. Даниленко щодо особливої ролі договірного регулювання. 
У договорі, який укладається землевласником чи землекористу-
вачем із відповідним суб’єктом, можуть бути відображені особ-
ливості землекористування, особливості кожної земельної ділян-
ки, що входить до його складу. Зокрема пропонується укладення 
договору охоронного обмеження та договору на розробку проек-
ту системи землеробства [4, с. 10-11]. При цьому автор таких 
пропозицій не висловлює достатньо обґрунтованих позицій щодо 
сторін відповідного договору, якими, на його думку, можуть бути 
землевласники та землекористувачі, а з іншого боку, уповнова-
жені органи державної влади чи місцевого самоврядування, при-
родоохоронна громадська організація та консалтингова фірма, що 
надають послуги у сфері обслуговування сільськогосподарського 
виробництва. На нашу думку, виходячи з реалій реформаційних 
процесів, що відбуваються впродовж останніх двадцяти років, та 
їх негативних наслідків, що відобразились на стані ґрунтів, зе-
мель різних категорій, такі договори, якщо і можуть існувати, по-
винні бути укладені з органами державної влади, які здійснюють 
певні контрольні функції у відповідній сфері та реалізують свої 
повноваження з огляду на конституційні положення щодо права 
власності на землю Українського народу. 

 Слушними в цій частині є пропозиції П. Ф. Кулинича, який вва-
жає, що кожен власник чи землекористувач земельної ділянки сіль-
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ськогосподарського призначення, який займається веденням товар-
ного сільськогосподарського виробництва, має бути зобов’язаний 
укласти з відповідним районним підрозділом Державної служби 
охорони ґрунтів договір про взаємодію у сфері охорони і викорис-
тання сільськогосподарських земель, яким повинен визначатися 
план заходів щодо відновлення, збереження або підвищення якісно-
го стану сільськогосподарських земель певного власника чи корис-
тувача (господарства). Обов’язковими складовими частинами тако-
го плану має бути проведення стартової оцінки якісного стану таких 
земель та складання на цій основі агрохімічного паспорта поля (зе-
мельної ділянки), а також розробка проекту сівозміни на сільського-
сподарські землі власника чи землекористувача [5, с. 583].  

Укладення та виконання таких договорів, безумовно, має пе-
редбачати стимулюючі заходи, пов’язані із пільгами щодо опода-
ткування, чи участь в отриманні певних державних дотацій, од-
нак це не виключає і настання негативних наслідків у вигляді 
певних заходів відповідальності за недотримання природоохо-
ронних та ґрунтозахисних заходів, які мають бути обов’язковою 
складовою відповідних договорів. Адже протягом останніх років 
недостатньо задіяним для оптимізації використання та охорони 
земель залишається механізм поєднання заходів економічного 
стимулювання і юридичної відповідальності в галузі охорони зе-
мель, а також встановлення на законодавчому рівні природоохо-
ронних обмежень у використанні земель шляхом здійснення ефе-
ктивного землеустрою [2]. 

Особливо актуальною є пропозиція Д. В. Бусуйок з приводу за-
провадження земельного самоконтролю через укладання договору 
про виробничий контроль між володільцями земельних ділянок і ві-
дповідним органом виконавчої влади. Наслідки такого контролю 
слугуватимуть підставою для прийняття рішення про відсутність 
потреби або навпаки – про необхідність проведення державного ко-
нтролю за використанням та охороною земель [6, с. 20]. 

Отже, використання земель як засобу виробництва для сільсь-
когосподарських потреб вимагає оцінки та відвернення негатив-
ного впливу на довкілля, шляхом впровадження публічно-
приватного партнерства в рамках реалізації договірних відносин 
в сфері раціонального та ефективного використання земель, що 
забезпечать їх збереження та відновлення. Зміст вказаних дого-
ворів крім іншого повинен включати дані агрохімічної паспорти-
зації полів на момент укладення договору та зобов’язання влас-
ника щодо збереження та покращення відповідних показників у 
процесі використання земель. 
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Сьогоденне прагнення України інтегруватися до європейсько-
го простору зумовлює до віднайдення шляхів адаптації націона-
льного законодавства до законодавства ЄС, особливо в галузі 
охорони довкілля, що прямо передбачено загальновідомою Зага-
льнодержавною програмою [1].  
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Особливістю цього процесу стало внесення змін та доповнень 
до чинного законодавства положеннями про Оцінку впливу на 
навколишнє природне середовище (далі – ОВНС) та про Страте-
гічну екологічну оцінку (далі – СЕО), що знайшло свій відбиток у 
відповідних законах [2]. 

Запроваджені Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє 
середовище у транскордонному контексті від 25 лютого 1991 р. 
[3] (далі – Конвенція ЕКСПО) та Протоколу до неї, ОВНС та 
СЕО передбачають передусім законодавчо визначені типи оціно-
чних процедур публічного характеру, які обов’язково проводять-
ся при: а) плануванні та здійсненні господарської діяльності та 
при б) виконанні документів державного планування для довкіл-
ля. Важливим є те, що загально-правові вимоги щодо оцінювання 
впливу діяльності та планів на навколишнє природне середовище 
на законодавчому рівні мали б відбиватись у Законі України 
«Про охорону навколишнього природного середовища», а також, 
з огляду на те, що процедури оцінювання діяльності та планів 
співвідносяться та входять у поняття екологічної експертизи, у 
спеціальному Законі України «Про екологічну експертизу». На-
томість, такий закон був скасований з прийняттям вище зазначе-
них законів, а положення щодо екологічної експертизи виключе-
ні із Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища». Окремі питання оцінки планованої та здійснюваної 
діяльності врегульовуються Законом України «Про екологічний 
аудит». 

Зазвичай типи оцінювання в екологічному праві мають систе-
мний і запобіжний характер, що здійснюється з метою аналізу 
впливу на довкілля запланованих видів діяльності, пропонованих 
проектів документів стратегічного характеру, інтегрування ре-
зультатів оцінки в процес прийняття рішень та впливає на реалі-
зацію інших державно-правових заходів, таких як екологічне лі-
цензування, екологічних контроль і моніторинг, екологічне 
інформування, екологічне декларування, облік екологічно небез-
печних видів діяльності та об’єктів тощо. 

Тому можна говорити про формування в науці екологічного 
права наукового напряму екологічного оцінювання, в межах яко-
го можна досліджувати юридичні ознаки та види цього поняття, 
його мету, завдання, принципи, на яких воно базується, правові 
засади, характеристику правовідносин, у межах яких воно реалі-
зується та інше. 

При цьому доцільно брати до уваги, що окремі питання еколо-
гічного оцінювання були предметом дослідження В.І. Андрейцева, 
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Позняк Е.В. (екологічна експертиза, 1992 р., 2000 р.), Д.О. Пале-
хова (стратегічна екологічна оцінка, 2006 р.), В.А. Зуєва (оцінка 
впливу на довкілля, 2012 р.), Гурської Г.А. (екологічний аудит, 
2009 р.) та інших. На засадах характеристики наукових підходів та 
правових засад цього явища запроваджено спецкурс для магістрів 
спеціалізації «Екологічне і природоресурсне право» на юридично-
му факультеті Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, а саме: Правові проблеми екологічної експертології. 

Комплексний міжгалузевий характер екологічного оцінюван-
ня зумовлює врахування його правових засад іншими галузями 
права. Важливо брати до уваги питання проведення екологічного 
оцінювання передусім в земельному та іншому природоресурсо-
вому праві, в природоохоронному праві та в праві екологічної 
безпеки. Це прямо випливає з положень новоприйнятих законів з 
питань екологічного оцінювання. Наприклад, Преамбула Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» прямо наголошує, що 
цей Закон встановлює правові та організаційні засади оцінки 
впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, 
забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціональ-
ного 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. 

Або ж стаття 2 Закону України «Про стратегічну екологічну 
оцінку» вказує, що цей Закон регулює відносини у сфері оцінки 
наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, ви-
конання документів державного планування та поширюється на 
документи державного планування, які стосуються сільського го-
сподарства, лісового господарства, рибного господарства, енер-
гетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, ви-
користання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, 
туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання 
яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять 
види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передба-
чено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які 
вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій 
та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі 
(далі – території з природоохоронним статусом), крім тих, що 
стосуються створення або розширення територій та об’єктів при-
родно-заповідного фонду. 

З огляду на зазначене, екологічне оцінювання можна визначи-
ти як законодавчо визначений превентивний засіб реалізації дер-
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жавної екологічної політики, який реалізується при здійсненні 
окремих функцій екологічного управління (оцінка впливу на до-
вкілля, стратегічна екологічна оцінка, екологічна експертиза, 
екологічне ліцензування, екологічне інформування, екологічний 
контроль та моніторинг, екологічний аудит та інше) та спрямова-
ний на забезпечення реалізації екологічних прав громадян, прин-
ципів екологічного права з метою досягнення засад сталого роз-
витку 
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Прийняття 23 травня 2017 р. Верховною Радою України Зако-

ну України «Про оцінку впливу на довкілля» знаменує новий 
етап у розвитку законодавства про господарське використання та 
охорону природних ресурсів. Його завдання полягає у підвищен-
ні ролі громадянського суспільства у забезпеченні раціонального 
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використання земель, вод, лісів та інших природних ресурсів для 
потреб економічного розвитку. Відповідно цей Закон покликаний 
забезпечити перехід вітчизняної еколого-правової інфраструкту-
ри до такого формату відносин господарського природокористу-
вання, у якому крім двох традиційних учасників – органів публі-
чної влади та суб’єктів господарювання – активне місце займає 
третій учасник – громадськість. Саме участь громадськості у ре-
гулюванні відносин господарського природокористування має 
стати стержнем формування повноцінного інформаційного суспі-
льства в нашій країні, де будь-який потенційний негативний 
вплив на стан природніх ресурсів, спричинений господарською 
діяльністю, має бути оцінений не тільки з точки зору економічної 
вигоди підприємців, а й враховувати державні і суспільні еколо-
гічні інтереси. 

Безперечно, прийняття Закону «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» відображає тенденцію до гармонізації екологічного та приро-
доресурсного законодавства України до відповідного законодав-
ства ЄС. Однак, в його змісті відображені і природоресурсні 
реалії України. Зокрема, реалізація положень даного Закону має 
базуватися не лише на дотриманні норм екологічного законодав-
ства, а й «опиратися» на правові приписи земельного та інших 
природоресурсних галузей правової системи України. 

Аналіз Закону свідчить, що в ньому містяться дві групи пра-
вових приписів щодо використання та охорони земель, які мають 
прийматися до уваги при оцінці впливу певної господарської дія-
льності на довкілля. Перша група правових приписів найчисель-
ніша і включає правові норми, які стосуються використання та 
охорони земель не як окремого природного ресурсу, а як не-
від’ємної складової довкілля. Такі приписи є еколого-правовими, 
оскільки містять вимоги щодо врахування в плановій господар-
ській діяльності характеристик землі, яка разом з іншими приро-
дними об’єктами (ресурсами) складає єдине ціле – довкілля і під-
лягає охороні у складі охорони довкілля. До другої групи 
правових приписів слід, на нашу думку, віднести ті з них, які ре-
гулюють використання та охорону земель як відносно самостій-
ного природного ресурсу. Такі приписи за своєю юридичною 
природою є земельно-правовими і входять до системи норм зе-
мельного права як окремої галузі права України. 

Земельно-правові приписи, що спрямовані на оптимізацію 
впливу господарської діяльності на довкілля шляхом упорядку-
вання господарського впливу на земельні ресурси, містяться, 
головним чином, у ч. 3 ст. 3 Закону «Про оцінку впливу на до-
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вкілля». Згідно з цією статтею, до другої категорії видів плано-
ваної діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, зокрема, від-
несені такі види господарської діяльності: 1) сільськогосподар-
ське та лісогосподарське освоєння, рекультивація та меліорація 
земель (управління водними ресурсами для ведення сільського 
господарства, у тому числі із зрошуванням і меліорацією) на те-
риторіях площею 20 гектарів і більше або на територіях та 
об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах 
на площі 5 гектарів і більше, будівництво меліоративних систем 
та окремих об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних 
систем; 2) насадження лісу (крім лісовідновлювальних робіт) на 
площі понад 20 гектарів або на територіях та об’єктах природ-
но-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гекта-
рів і більше; 3) зміна цільового призначення земель сільського-
сподарського призначення (якщо нове призначення відноситься 
хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій 
та третій цієї статті) та зміна цільового призначення особливо 
цінних земель. 

Аналіз зазначених видів господарської діяльності дає підстави 
стверджувати про деяку спірність їх віднесення до тих її видів, 
які можуть спричинити шкоду довкіллю. Безперечно, непроду-
мана меліорація земель (як зрошення, так і осушення) неодмінно 
спричинить негативні впливи на стан довкілля у районах її про-
ведення. Водночас важко виявити логіку у віднесенні законодав-
цем господарської діяльності з насадження лісу на площі понад 
20 гектарів до тих видів діяльності, яку слід здійснювати з до-
триманням обмежень і вимог, встановлених цим Законом. Адже 
закладення лісу на територіях, де він може зростати, навряд чи 
погіршить стан довкілля. Як свідчить практика, заліснення тери-
торії є безспірним поліпшенням її екологічного стану. І якщо в 
європейських країнах в середньому 30 відсотків території зайняті 
лісами, то в Україні рівень лісистості земель становить лише 
16 відсотків. 

Далеко не завжди є еколого небезпечним видом господарської 
діяльності й рекультивація земель, суть якої полягає в усуненні 
шкоди земельній ділянці, завданій зняттям з нею ґрунтового пок-
риву для потреб добування корисних копалин тощо, шляхом від-
новлення цього покриву. 

Крім того, викликає сумнів віднесення до екологічно небезпе-
чних видів господарської діяльності і «зміни цільового призна-
чення земель сільськогосподарського призначення та зміни ці-
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льового призначення особливо цінних земель». По-перше, зміна 
цільового призначення земель є не господарською діяльністю, а 
функцією держаного і самоврядного управління землями. А по-
друге, сама зміна цільового призначення земель на інший його 
вид не спричиняє шкоди довкіллю до тих пір, поки на земельній 
ділянці не розпочинається та господарська діяльність, для здійс-
нення якої й змінюється цільове призначення земельної ділянки. 
Але ж всі небезпечні види діяльності самі по собі є об’єктом оці-
нки їх впливу на довкілля. Тому вважаємо, що зміна цільового 
призначення земель для здійснення певної господарської діяль-
ності без здійснення такої діяльності не може бути об’єктом оці-
нки впливу на довкілля. Таким чином, Закон «Про оцінку впливу 
на довкілля» потребує істотного коригування. 
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Попередній стан нормативно-правового регулювання проце-
дури оцінки впливу на навколишнє середовище у складі екологі-
чної експертизи та участі громадськості не забезпечував на нале-
жному рівні демократію, не відповідав європейським нормам 
щодо захисту екологічних прав громадян, на що неодноразово 
звертала увагу міжнародна спільнота. Протягом багатьох років це 
спричиняло численні гострі конфлікти, зокрема між забудовни-
ками та мешканцями сусідніх будинків.  

Тому, цілком виправданим та необхідним кроком стало при-
йняття нового Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
(далі – Закон), в якому окреслився пріоритет громадської думки 
та позиції. Зокрема, Законом передбачено обов’язковість прове-
дення громадського обговорення в ході процедури ОВНС. Постає 
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питання про можливість уникнення конфліктів шляхом виконан-
ня законодавчо визначеного обов’язку забезпечення участі гро-
мадськості. Певно, що ні, адже будь-яке обговорення породжує 
різні, інколи полярні, вектори думок та позицій громадян.  

В науковій доктрині існує думка, що коли виникає принципо-
ва конфронтація між громадськістю і замовниками проектів по-
тенціал ОВНС неспроможний забезпечувати прийнятне для всіх 
сторін вирішення проблем, розв’язання яких у таких випадках 
можливе тільки шляхом прийняття вольових адміністративних 
рішень (у гіршому випадку) або ж судового розгляду [1, с.23]. 

Проте в сучасній інформаційно-юридичній площині важко 
погодитися з такою позицію, враховуючи існування процедури 
медіації та медіативних технік ведення діалогів і переговорів. 
Саме у випадку, коли учасники слухань «не хочуть поступатися 
принципами» і мають тверду заздалегідь вибудовану позицію на 
питання, що обговорюється, необхідно починати пошук комп-
ромісу, а не застосовувати адміністративні важелі впливу на 
громадськість чи переносити конфлікт до зали судового засі-
дання.  

Компромісним є таке рішення, яке задовольняє переважну бі-
льшість присутніх. У цій ситуації важливо, щоб діалог з громад-
ськістю вела людина «зі сторони», будучи безпристрасною та не 
маючи власного інтересу. Саме в такій ролі виступає медіатор, як 
посередник між сторонами конфлікту. І хоча в класичній проце-
дурі медіації, як правило, чітко визначені сторони конфлікту, 
проте науковці та практики дійшли до висновку про існування 
комплексних конфліктів, що можуть бути вирішені за допомогою 
медіаційних (посередницьких) заходів.  

Більше того, Комітет з дотримання Конвенції про доступ до 
екологічної інформації, участі громадськості та доступ до право-
суддя з питань, що стосуються довкілля (далі – Орухська конвен-
ція) встановив, що для забезпечення належного проведення про-
цедури участі громадськості, адміністративні функції, пов’язані з 
організацією, можуть бути делеговані органам або особам, що 
спеціалізуються на участі громадськості або медіації, які є неупе-
редженими і не представляють інтереси, пов’язані з планованою 
діяльністю, яка є предметом прийняття рішення (ECE/MP.PP/C.1/ 
2010/6/Add.4 пункт 79). 

Т. Третяк, грунтовно досліджуючи у своїх наукових роботах 
питання проведення процедури оцінки впливу на навколишнє се-
редовище та громадських слухань зокрема, підкреслює пряму за-
лежність їх ефективності від бажання чи небажання органу, який 
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проводить громадське слухання, їх проводити у належний спосіб. 
Також він влучно зазначає про гостру необхідність підвищення 
ефективності проведення громадських слухань через стимулю-
вання органу уповноваженого проводити громадські слухання, чи 
замовника проекту проводити їх ефективно [2, с.43]. 

На нашу думку, крім виключно законодавчо-визначених сти-
мулів та наявності у посадових осіб таких органів належного рів-
ня правосвідомості та моралі, досить результативним може стати 
поінформованість органу чи замовника у можливості залучення 
медіатора в процес громадських слухань у ролі незалежного, не-
заінтересованого, безпристрасного посередника, що завдяки сво-
їм професійним навичкам зможе не лише допомогти знайти ком-
проміс в уже існуючих конфліктних питаннях, а і запобігти 
виникненню нових суперечок шляхом застосування методик та 
інструментів для ведення якісного публічного діалогу, перетво-
рюючи його в симфонічний плюрилог (термін запроваджений в 
практику експертом з медіації та публічних діалогів Урсулою  
Касер, Португалія) з урахування не тільки позицій, а і інтересів 
сторін.  

Зважаючи на історичну спадщину України в контексті забез-
печення участі громадськості в процедурі здійснення оцінки 
впливу на довкілля, високий рівень корупції, недовіру громадян 
до органів публічної влади, необхідне сприяння (посередництво) 
медіаторів та їх об’єднань для ефективного діалогу на громадсь-
ких обговореннях в ході процедури ОВНС, а також включення 
владних структур та замовників проектів, до яких часто і виникає 
особиста недовіра громадян, у прозорий зрозумілий публічний 
діалог, що відбуватиметься за методологією, розробленою неупе-
редженою та кваліфікованою особою (медіатором) для досягнен-
ня компромісу та забезпечення прав та інтересів усіх зацікавле-
них сторін. 
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23 травня 2017 року був прийнятий Закон України «Про оцін-

ку впливу на довкілля» [1, ст. 1549], який набрав чинності 18 че-
рвня 2017 року та був введений в дію 18 грудня 2017 року. 

Згідно з преамбулою, цей Закон встановлює правові та організа-
ційні засади оцінки впливу на довкілля (надалі — ОВД), спрямова-
ної на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екобезпеки, охо-
рони довкілля, раціонального використання і відтворення при-
родних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження 
господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, 
з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. 

Спеціальний закон щодо рідкісних і таких, що перебувають 
під загрозою зникнення видів тварин — Закон України «Про Че-
рвону книгу України», в абз. 8 ч. 2 ст. 11 проголошує, що охоро-
на об’єктів Червоної книги України забезпечується, зокрема, 
шляхом: урахування спеціальних вимог щодо охорони об’єктів 
Червоної книги України під час здійснення ОВД [2, ст. 201]. 

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 3 Закону «Про оцінку впливу на 
довкілля», здійснення такої оцінки є обов’язковим у процесі при-
йняття рішень про провадження планованої діяльності, визначе-
ної частинами другою і третьою цієї статті. Така планована дія-
льність підлягає ОВД до прийняття рішення про провадження 
планованої діяльності. 

В свою чергу у п. 21 ч. 2 ст. 3 Закону закріплено положення, 
що до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають ОВД, 
відносяться, зокрема, 1) усі суцільні та поступові рубки головно-
го користування на площі понад 1 гектар та 2) суцільні санітарні 
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рубки на площі понад 1 гектар; 3) усі суцільні санітарні рубки на 
територіях та об’єктах природно-заповідного фонду. 

В результаті здійснення ОВД уповноважений орган видає ви-
сновок з ОВД (ч. 1 ст. 9 Закону), який є обов’язковим для вико-
нання, враховується при прийнятті рішення про провадження 
планової діяльності та може бути підставою для відмови у видачі 
рішення про провадження планової діяльності (ч. 2 ст. 9 Закону). 

При чому, з метою імплементації, Законом «Про оцінку впли-
ву на довкілля» також передбачено, що Кабінету Міністрів Укра-
їни (надалі — КМУ) у шестимісячний строк з дня набрання чин-
ності цим Законом необхідно, зокрема, привести у відповідність 
до цього Закону як свої нормативно-правові акти, так і забезпе-
чити приведення міністерствами та іншими центральними орга-
нами виконавчої влади їх нормативно-правових актів (п. 6 ст. 17 
«Прикінцеві та перехідні положення»). Тобто така відповідність 
повинна бути забезпечена Урядом України у строк до 18 грудня 
2017 року. 

Однак, наразі не приведені у таку відповідність ряд підзакон-
них нормативно-правових актів, які регулюють порядок та умови 
здійснення рубок головного користування (в т. ч. суцільних і по-
ступових), а також суцільних санітарних рубок (в т. ч. на терито-
ріях й об’єктах природно-заповідного фонду), а також порядок та 
умови видачі/отримання дозволів на ці рубки, а саме: 1) Порядок 
видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, 
затверджений постановою КМУ від 23.05.2007 р. № 761 [3]; 
2) Санітарні правила в лісах України, затверджені постановою 
КМУ від 27.07.1995 р. № 555 (в редакції постанови КМУ від 
26.10.2016 р. № 756) [4]. 

А також можливо: 1) Порядок спеціального використання лі-
сових ресурсів, затверджений постановою КМУ від 23.05.2007 р. 
№ 761 [5]; 2) Правила поліпшення якісного складу лісів, затвер-
джені постановою КМУ від 12.05.2007 р. 724 [6]. 

Вказані нормативно-правові акти не містять будь-яких поло-
жень щодо необхідності здійснення ОВД у вказаних вище випад-
ках, визначених в п. 21 ч. 2 ст. 3 Закону. Також висновок з ОВД 
не передбачений в переліку документів, які є підставою для 
отримання власниками лісів або постійними лісокористувачами 
дозвільних документів (наприклад, лісорубних квитків) на пла-
нову діяльність для здійснення усіх суцільних та поступових ру-
бок головного користування та суцільних санітарних рубок на 
площі понад 1 гектар а також усіх суцільних санітарних рубок на 
територіях та об’єктах природно-заповідного фонду. 
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Тому пропонуємо КМУ та/або уповноваженим міністерствам і 
відомствам в найближчий час привести у відповідність та/або 
забезпечити приведення у відповідність вказаних підзаконних 
нормативно-правових актів вимогам Закону. 
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У грудні 2017 р. в Україні вступив в дію Закон «Про оцінку 

впливу на довкілля», який встановлює правові та організаційні 
засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання 
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шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони до-
вкілля, раціонального використання і відтворення природних ре-
сурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарсь-
кої діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з 
урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. 

В сільському господарстві України земля та інші природні ре-
сурси виступають основними засобами виробництва. Поряд з 
тим, сільськогосподарське виробництво є одночасно і одним із 
основних дестабілізуючих факторів природного середовища, че-
рез інтенсивне використання основних засобів виробництва – 
ґрунту та водних ресурсів [1, с. 242]. Це зумовлює необхідність 
пошуку ефективних правових механізмів, спрямованих на мінімі-
зацію та запобігання негативного впливу на навколишнє природ-
не середовище. Одним із таких правових механізмів виступає 
оцінка впливу на довкілля.  

Оцінка впливу на довкілля належить до дозвільних процедур, 
яка замінила екологічну експертизу. Необхідність запровадження 
в Україні оцінки пливу на довкілля не викликає сумнівів, проте 
така процедура має бути максимально прозорою та такою, що не 
створює адміністративних бар’єрів для розвитку аграрного підп-
риємництва. Адже на сьогодні, агросектор в Україні є одним з 
найбільш привабливих для іноземних інвестицій. Частка продук-
ції АПК у зовнішній торгівлі України перевищує третину, завдя-
ки чому сільське господарство стало головним експортером краї-
ни, випередивши за обсягами доходи від експорту металургію. 
Валютні надходження від продажу кукурудзи, соняшникової олії 
та інших сільськогосподарських товарів створюють позитивний 
вплив на платіжний баланс України[2]. 

До основних чинників, які, на нашу думку, свідчать про про-
зорість оцінки впливу на довкілля, слід віднести: чітко визначені 
на законодавчому рівні процедура оцінки впливу на довкілля та 
перелік видів діяльності чи об’єктів, які підлягають оцінці впливу 
на довкілля; юридичну відповідальність за порушення законодав-
ства в сфері оцінки впливу на довкілля. 

Вважаємо, що кожний із цих чинників, з огляду на застосу-
вання оцінки впливу на довкілля в аграрній сфері, має ряд заува-
жень. 

Процедура оцінки впливу в загальному визначена в ст. 2 Зако-
ну України «Про оцінку впливу на довкілля» і конкретизована в 
ст. ст. 5-9, 11 та 14 Закону. Аналіз цих норм свідчить, що в Законі 
відсутні положення, які б зобов’язували уповноважені органи 
обов’язково враховувати пропозиції та зауваження громадськості 
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щодо планової діяльності суб’єкта, надані під час проведення 
слухань, а лише зазначено, що «уповноважений орган розглядає 
та бере до уваги звіт з оцінки впливу на довкілля та звіт про гро-
мадське обговорення». Також в Законі не встановлено чіткого 
(вичерпного) переліку причин, на підставі яких уповноважений 
орган може прийняти рішення про недопустимість/допустимість 
провадження суб’єктом діяльності планової діяльності.  

Види господарської діяльності, які можуть мати значний 
вплив на довкілля, і щодо яких проводиться оцінка впливу на до-
вкілля визначено в ч. 2 і 3 ст. 3 цитованого Закону. Сільське гос-
подарство включено до другої категорії видів планованої діяль-
ності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля. 
Зокрема, до таких видів належать, наприклад, «сільськогосподар-
ське освоєння». Доцільно було б уточнити, що розуміється під цим 
терміном, оскільки його тлумачення в законодавстві відсутнє. 

В сфері тваринництва підлягають оцінці впливу на довкілля 
потужності для вирощування: птиці; свиней; великої та дрібної 
рогатої худоби; кролів та інших хутрових тварин. Як бачимо, за-
конодавець обмежився лише цими видами сільськогосподарських 
тварин. Тобто, потужності для вирощування коней чи інших 
сільськогосподарських тварин не підлягають оцінці впливу на 
довкілля. В аграрному законодавстві до тварин згідно з Законом 
України «Про ветеринарну медицину» віднесено ссавців, свійсь-
ку птицю, птахів, бджіл, комах, риб, ракоподібних, молюсків, 
жаб, амфібій та рептилій. 

В ст. 3 Закону «Про оцінку впливу на довкілля» визначено пе-
релік видів планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу 
на довкілля. На нашу думку, цей перелік доцільно доповнити і 
тими видами діяльності, які спрямовані виключно на забезпечен-
ня продовольчої безпеки держави, встановивши відповідні кри-
терії такої діяльності. 

Юридична відповідальність за порушення законодавства в 
сфері оцінки впливу на довкілля передбачена ст. ст. 15-16 Закону. 
Серед санкцій Закон передбачає тимчасову заборону (зупинення) 
та припинення діяльності підприємства чи окремих його цехів 
(дільниць) і одиниць обладнання у разі порушення законодавства 
про оцінку впливу на довкілля. При цьому в Законі не визначено 
критеріїв, за наявності яких зупиняється (припиняється) діяль-
ність всього підприємства, а за яких − окремого цеху (дільниці).  

На основі проведеного дослідження, можна зробити загальний 
висновок про те, що законодавство в сфері оцінки впливу на до-
вкілля потребує вдосконалення з метою підвищення ефективнос-
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ті правового регулювання в досліджуваній сфері та мінімізації 
корупційних складових, які гальмують розвиток і модернізацію 
аграрного сектору, а також є невиправданим законодавчим 
бар’єром розвитку малого та середнього аграрного підприємниц-
тва в Україні. 
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Оцінка впливу на довкілля передбачає, зокрема, формулюван-
ня висновку щодо допустимості (недопустимості) провадження 
планованої діяльності. 

Відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» від 23 травня 2017 року, відповідний 
орган «видає висновок з оцінки впливу на довкілля, яким вихо-
дячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зокрема 
величини та масштабів такого впливу (площа території та чи- 
сельність населення, які можуть зазнати впливу), характеру (у 
тому числі – транскордонного), інтенсивності і складності, ймо-
вірності, очікуваного початку, тривалості, частоти і невідворот-
ності впливу (включаючи прямий і будь-який опосередкований, 
побічний, кумулятивний, транскордонний, короткостроковий, се-
редньостроковий та довгостроковий, постійний і тимчасовий, по-
зитивний і негативний впливи), передбачених заходів, спрямова-
них на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунен- 
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ня впливу на довкілля, визначає допустимість чи обґрунтовує не-
допустимість провадження планованої діяльності та визначає 
екологічні умови її провадження». 

Згідно із частиною другою тієї самої статті, «висновок з оцінки 
впливу на довкілля враховується при прийнятті рішення про про-
вадження планованої діяльності та може бути підставою для від-
мови у видачі рішення про провадження планованої діяльності». 

Виходячи із наведеного формулювання, складається вражен-
ня, що повноваження стосовно визначення допустимості або не-
допустимості планованої діяльності у висновку та у рішенні про 
проваджені планованої діяльності є суто дискреційними. Втім, на 
наш погляд, це не зовсім так. 

Не заперечуючи значної дискреції при формулюванні виснов-
ку та подальшому прийнятті рішення про провадження планова-
ної діяльності, слід пам’ятати про те, що певні параметри впливу 
на довкілля є унормованими на загальнодержавному рівні. 

Насамперед, відповідне нормування здійснюється за допомо-
гою специфічного класу актів центральних органів виконавчої 
влади – т.з. «нормативних документів» (застаріла назва – «норма-
тивно-технічних документів»), які затверджуються відомчими 
актами, а отже, мають вважатися їх складовими частинами, хоча 
деякі науковці вважають, що нормативні документи терміном 
«законодавство» взагалі не охоплюються [1]. 

На сьогодні можна виділити наступні основні види норматив-
них документів (далі – НД): 1) НД зі стандартизації (насамперед, 
стандарти); 2) НД у галузі будівництва (в першу чергу, будівель-
ні норми та правила), 3) НД у галузі забезпечення санітарно-
гігієнічного благополуччя населення (санітарні норми та прави-
ла); 4) нормативні акти із забезпечення пожежної безпеки, 5) НД 
із забезпечення ветеринарно-санітарного благополуччя, 6) НД з 
охорони праці. 

Стандарти займають специфічне місце у системі НД. За зага-
льним правилом, їх застосування як актів, які насамперед дозво-
ляють скоординувати діяльність виробників, є добровільним 
(див., зокрема, частину другу статті 23 Закону України «Про стан-
дартизацію» від 10 лютого 2016 року), втім, за певних умов стан-
дарти можуть бути обов’язковими. Сказане стосується значної 
частини стандартів у галузі довкілля, особливо тих, що були за-
проваджені ще за «радянських» часів (їх обов’язковість ґрунту-
ється на спеціальних «перехідних правилах»), а також тих, поси-
лання на обов’язковість яких вміщено у технічних регламентах 
тощо. 
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Спільними рисами НД є їх переважно вузькоспеціалізований, 
«технічний» характер, об’єднання у ієрархічно-побудовані та уз-
годжені системи «під егідою» певного органу (Держспоживза-
хист, Міністерства охорони здоров’я, Мінрегіонбуду тощо). Ха-
рактерною формальною, зовнішньою рисою НД є присвоєння 
кожному нормативному документу цифрово-буквеного шифру 
(напр., «ГОСТ 17.4.3.04-85», «ДБН Б.2.2-12:2018» тощо) (див., 
зокр., [2]). 

Використання НД як критеріїв визначення допустимості 
впливу на довкілля супроводжується низкою практичних та тео-
ретичних проблем. Так, на даний час значна частина норм, закрі-
плених у стандартах, є застарілою, тому (і не лише тому) навіть у 
разі дотримання вимог нормативних документів питання про те, 
чи повинна визнаватися допустимою запланована діяльність, слід 
залишати відкритим. 

Сама по собі процедура ухвалення НД, на наш погляд, повин-
на підпорядковуватися тій самій логіці, що і процедура надання 
дозволу на здійснення діяльності, що справляє вплив на довкілля 
– адже затвердження екологічно-значимого НД, по суті, є просто 
«виведенням за рамки» тих питань, що виникають і стосовно 
планованої діяльності, з метою їх вирішення «в загальному ви-
гляді». Виходячи із цієї логіки, в процедурі ухвалення НД повин-
на, серед іншого, повинна мати можливість взяти участь зацікав-
лена громадськість. Хоча участь громадськості у розробці та 
затвердженні загальнообов’язкових правил не підпадає під дію ні 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», ні Закону 
України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20 березня 2018 
року, окремі аспекти участі громадськості регламентуються стат-
тею 8 Орхуської конвенції, яка зобов’язує країни-члени визначи-
ти механізми, спрямовані на доведення до відома громадськості 
відповідних проектів та створення для громадськості можливос-
тей висловити зауваження безпосередньо або через представни-
цькі органи. На жаль, на сьогодні в тих випадках, коли громадсь-
кість залучається до роботи, наприклад, технічних комітетів зі 
стандартизації, така участь не є ефективною. 

Проблемою, на наш погляд, є і відсутність ефективного ме- 
ханізму доведення НД до відома населення, що залишає відкри-
тим дотримання у їх випадку положень статті 57 Конституції 
України. 

На наш погляд, неможливість належним чином врегулювати 
негативний вплив на чужу земельну ділянку за допомогою нор-
мування всіх речовин є очевидною (детальніше див. [3, с. 15]).  
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Втім, і у випадках, коли певні види шкідливого впливу не під-
падають під встановлені норми, дискреція відповідних органів не 
є необмеженою. Вона повинна здійснюватися добросовісно і від-
повідати принципу мінімізації шкідливого впливу за принципом 
«наскільки низький, наскільки можливий у рамках розумного» 
[4, c. 123]. На наш погляд, навіть дотримання вимог НД не звіль-
няє відповідні органи від застосування названого тесту. 
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Для забезпечення національної, в тому числі екологічної без-

пеки, Україна зосереджує свої зусилля і ресурси на пріоритеті 
сталого розвитку, складовими якого є екологічна безпека і раціо-
нальне природокористування. Правовим механізмом забезпечен-
ня принципу превентивності в процесі здійснення господарської 
діяльності є інститут оцінки впливу на навколишнє природне се-
редовище (ОВНС). До червня 2011 року в Україні діяла постра-
дянська модель ОВНС, яка характеризувалась як неефективна. Із 
прийняттям у травні 2017 році Закону України «Про оцінку 
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впливу на довкілля» закладено чіткі законодавчі основи зазначе-
ної процедури, що з політичної точки зору, однозначно можна 
вважати прогресом у просуванні проєвропейських реформ.  

На сьогодні ОВНС передбачає проведення широких громад-
ських слухань за прозорою і чітко врегульованою процедурою. 
Варто пригадати, що Закон прийнято під посиленим тиском заці-
кавленої екологічної громадськості, процедура, яка прописана, 
докладно регламентує зміст, сферу застосування та сам процес 
ОВНС, та, що важливо, з обов’язковим залученням громадськос-
ті. Також передбачений відкритий онлайн-реєстр всіх документів 
щодо оцінки впливу на довкілля (Єдиний реєстр з оцінки впливу 
на довкілля) з метою забезпечення принципу прозорості та відк-
ритості, що мінімізує чи взагалі виключає контакт суб’єкта гос-
подарювання з чиновником. 

Про поступову адаптацію бізнесу до нових вимог свідчать 
статистичні дані. Так, за період роботи Єдиного реєстру з оцінки 
впливу на довкілля розпочато близько 200 процедур. Найбільше 
повідомлень надійшло з Івано-Франківської, Львівської, Полтав-
ської, Харківської, Дніпропетровської та Миколаївської ОДА. Є 
всі шанси, що до кінця року ця цифра сягне 1 тис. Наприклад, у 
сусідній Польщі вона становить близько 1,5 тис. на рік [1]. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає: 1) підго- 
товку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля; 2) проведення громадського обговорення; 3) аналіз упов-
новаженим територіальним або центральним органом інформації, 
наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової 
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформа-
ції, отриманої від громадськості під час публічного обговорення, 
під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, 
іншої інформації; 4) надання уповноваженим органом мотивова-
ного висновку з оцінки впливу на довкілля; 5) врахування висно-
вку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження пла-
нованої діяльності [2, с. 219].  

Невід’ємною складовою частиною процесу ОВНС західного 
типу є комплексне та об’єктивне порівняння усіх доцільних кон-
курентоспроможних альтернатив з метою визначення найменш 
шкідливої для навколишнього середовища, яка відповідає завдан-
ням планової діяльності [3, с. 120]. Тобто, одним із основних за-
вдань ОВНС «західного типу» є оцінка і аналіз діяльності, що пла-
нується через врахування усіх наявних обставин і ситуацій та 
вибору в кінцевому рахунку найбільш прийнятного напряму за-
планованої діяльності. Як зазначають Дж. Бонайн та С.М. Кравче-
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нко, «ОВНС одного проекту надто вузько розглядає альтернативи. 
Ширший розгляд може надати кращий варіант стратегії, таким чи-
ном забезпечуючи екологічно сталий розвиток. Більше того, нега-
тивним аспектом окремого розгляду проектів є те, що погіршуєть-
ся загальна оцінка їх впливу» [4, с.12]. Принцип альтернативності 
у процесі здійснення ОВНС – один із особливо важливих. Вине-
сення на обговорення єдиного варіанту проекту може сприйматися 
громадськістю як ознака того, що всі рішення фактично вже при-
йняті, а це, в свою чергу, суттєво знижує ефективність громадської 
участі в процедурі ОВНС і навіть може призвести до конфліктних 
ситуацій. Хоча, як відзначається в літературі [3, с.23], коли вини-
кає принципова конфронтація між громадськістю і господарника-
ми, потенціал ОВНС («західного типу», так само як і вітчизняного) 
неспроможний забезпечувати прийнятне для всіх сторін вирішен-
ня проблем, розв’язання яких у таких випадках можливе тільки 
шляхом прийняття вольових адміністративних рішень (у гіршому 
випадку) або ж судового розгляду.  

Широкі можливості громадськості, публічність процедури та 
гарантування принципу гласності передбачає наявність відповід-
ного рівня правової, політичної, екологічної культури учасників 
даного процесу як з боку суспільства (представників громадсько-
сті), так і з боку держави. Не завжди така громадська участь є 
адекватною, а її результати об’єктивними та обґрунтованими. Не 
виключається ймовірність внутрішньої неоднорідності публічно-
го (суспільного) екологічного інтересу. Спірний об’єкт може бу-
ти незручним для одних і, навпаки, дуже зручним і бажаним для 
інших учасників процесу. Проблема способів вирішення спорів 
при наявності внутрішньої конкуренції групових екологічних ін-
тересів повинна стати предметом окремого вивчення.  
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У травні 2017 року в Україні було прийнято закон «Про оцін-

ку впливу на довкілля», який встановлює організаційно-правові 
основи проведення оцінки впливу на довкілля у процесі прийнят-
тя органами державної влади рішень про провадження господар-
ської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з ме-
тою запобігання шкоди довкіллю, забезпечення екологічної 
безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтво-
рення природних ресурсів з урахуванням державних, громадсь-
ких і приватних інтересів. 

Аналіз змісту цього закону показує, що його норми закріплю-
ють правила поведінки для всіх учасників суспільних відносин, у 
яких знаходять свій законодавчий вираз нові світоглядні ідеї що-
до сучасного розуміння взаємодії людини і природи та впливу 
людської діяльності на якість життєвого середовища, стан до-
вкілля, використання природних ресурсів, здійснення гарантова-
них Конституцією України прав на безпечне для життя і здоров’я 
довкілля, права власності на землю та інші природні ресурси, 
права на достатнє і безпечне харчування, на екологічну безпеку, 
на господарську діяльність, участь громадськості у вирішенні пи-
тань з оцінки впливу господарської та іншої діяльності на довкіл-
ля, місця, ролі і відповідальності органів державної влади у про-
цедурі оцінки впливу на довкілля тощо. Доказом цьому є зміни і 
доповнення до великої кількості законів щодо скасування держа-
вної екологічної експертизи проектів і програм, зміни до визна-
чення об’єктів, щодо яких має проводитись оцінка впливу на до-
вкілля порівняно з об’єктами екологічної експертизи, закріплення 
обов’язковості, гласності, стадійності, законності, юридичної ві-
дповідальності як базових принципів проведення оцінки впливу 
на довкілля, закріплення такого поняття як «законодавство про 
оцінку впливу на довкілля» поряд з таким поняттям як «законо-
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давство про охорону навколишнього природного середовища», 
визначення основних галузей економіки, господарська діяльність 
у яких підлягає оцінці впливу тощо. 

Названий закон спрямований на регулювання суспільних від-
носин, які виникають між суб’єктами господарювання, органами 
державної влади і громадськістю щодо проведення процедури 
оцінки впливу на довкілля передбаченого законом виду госпо-
дарської діяльності у тій чи іншій сфері економіки, підготовки 
висновків такої оцінки, їх врахування, оскарження рішень органів 
державної влади щодо висновків з оцінки впливу на довкілля у 
суді. Об’єктом таких правовідносин виступає не навколишнє 
природне середовище чи людина, а довкілля, яке у законі визна-
чається як життєдіяльність людей та їхнє здоров’я, флора, фауна, 
біорізноманіття, ґрунти, повітря, води, клімат, ландшафт, природ-
ні території та об’єкти, історичні пам’ятки та інші матеріальні 
об’єкти чи сукупність цих факторів, об’єкти культурної спадщи-
ни, соціально-економічні умови. При цьому вплив на довкілля 
визначається у законі як будь-які наслідки планованої господар-
ської діяльності на довкілля, яка включає будівництво, реконст-
рукцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілюван-
ня, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання у природне 
середовище, за виключенням видів діяльності, які не справляють 
значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, які затвер-
джуються КМ України. Суб’єктами правовідносин з оцінки 
впливу на довкілля є органи суб’єкти господарювання, органи 
державної влади та місцевого самоврядування, держава похо-
дження та зачеплена держава. Змістом таких правовідносин є 
права і обов’язки суб’єктів щодо підготовки суб’єктом господа-
рювання звіту про оцінку впливу на довкілля, проведення гро-
мадського обговорення, аналіз уповноваженим органом інформа-
ції, надання уповноваженим органом мотивованого висновку з 
оцінки впливу на довкілля, врахування висновку з оцінки впливу 
на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності. 

За законом здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’яз-
ковим у процесі прийняття рішень про проведення планованої ді-
яльності, якщо така діяльність віднесена до першої чи другої ка-
тегорії видів планованої діяльності чи об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля. Аналіз наведених у законі видів пла-
нованої діяльності і об’єктів першої та другої групи показує, що 
практично кожний вид господарської діяльності чи будівництво, 
реконструкція, ліквідація окремих об’єктів потребують застосу-
вання норми чинного земельного, аграрного, екологічного, сані-
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тарно-епідеміологічного законодавства, законодавства з охорони 
навколишнього природного середовища тощо. 

У цьому зв’язку особливої актуальності набувають питання 
щодо здійснення суб’єктами планової діяльності права власності 
чи користування земельними ділянками для підприємницької ді-
яльності щодо яких законом передбачено проведення процедури 
з оцінки впливу на довкілля. Аналіз змісту закону «Про оцінку 
впливу на довкілля» показує, що у ньому закріплені вимоги щодо 
видів господарської діяльності чи об’єктів щодо яких оцінка 
впливу на довкілля є обов’язковою. Проте у цьому законі нічого 
не сказано про те, на якій стадії здійснення прав на землю має 
проводитись оцінка впливу на довкілля, наприклад, до проведен-
ня земельних торгів чи після набуття суб’єктом господарювання 
права власності чи права оренди земельної ділянки для будівниц-
тва об’єктів з вирощування птиці (40 тисяч місць і більше), сви-
ней (1 тисяча місць і більше, для свиноматок -500 місць і більше), 
великої рогатої худоби (одна тисяча місць чи більше), кролів та 
інших хутрових тварин (2 тисячі голів і більше); спорудження 
установки для промислової утилізації, видалення туш тварин 
та/або відходів тваринництва. Також не чітко визначеними є по-
ложення закону щодо зміни цільового призначення земель сіль-
ськогосподарського призначення, якщо нове призначення відно-
ситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у законі 
«Про оцінку впливу». Для прикладу можна навести ситуацію з 
формуванням і відведенням земельної ділянки для створення ін-
дустріального парку за рахунок вилучення земель сільськогоспо-
дарського призначення та зміну їх категорії на землі промисло- 
вості відповідно до Концепції створення індустріального парку, 
на території якого можуть бути види господарської діяльності 
першої чи другої категорії негативного впливу на довкілля. Та-
кож не достатньо врегульованими залишаються питання щодо 
підстав, умов і порядку проведення оцінки впливу у сфері інтен-
сивної аквакультури з продуктивністю 10 тис тонн на рік і більше 
або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в 
їх охоронних зонах, будівництва меліоративних систем на землях 
сільськогосподарського призначення, проведення рекультивації 
земель тощо.  

Підсумовуючи, можна зробити загальний висновок про те, що 
з прийняттям закону «Про оцінку впливу на довкілля» у націона-
льній правовій системі Україні закладені законодавчі основи до 
формування нового міжгалузевого правового інституту «Оцінка 
впливу на довкілля», функціонування якого має базуватись на 
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нормах законодавства про оцінку впливу на довкілля, земельно-
го, природоресурсного, екологічного, аграрного, господарського, 
цивільного, містобудівного, інвестиційного, адміністративного та 
іншого законодавства з метою запобігання господарській діяль-
ності, яка негативно впливає на довкілля, та створення якісного 
життєвого середовища українського народу. Відтак назріла пот-
реба у науково-теоретичному осмисленні суспільних явищ і про-
цесів, пов’язаних з проведенням процедури оцінки впливу на до-
вкілля у разі прийняття органами державної влади рішень про 
вплив на довкілля тих чи інших видів господарської діяльності 
чи об’єктів у різних сферах економіки. Також нагальними поста-
ють практичні проблеми з узгодження законодавства з оцінки 
впливу на довкілля із земельним, аграрним, екологічним та ін-
шим законодавством України з врахуванням вимог Угоди про 
асоціацію України з ЄС, виконання інших міжнародних угод з 
питань охорони навколишнього природного середовища та збе-
реження довкілля для прийдешніх поколінь.  
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Актуальність дослідження пов’язана із впровадженням проце-
дури оцінки впливу на навколишнє природне середовище як аль-
тернативного заходу з попередження завдання шкоди навколиш-
ньому природному середовищу та життю і здоров’ю людини. 

Дослідженню питань оцінки впливу на довкілля достатньо у 
науковій літературі приділялось багато уваги, зокрема такими 
вченими, як Адаменко Я.О., Балюк Г.І., Грицан О.А., Євстігнєєв 
А.С., Кірін Р.С., Кобецька Н.Р., Краснова М.В., Олещенко І.В. та 
інші, однак до цього часу комплексні дослідження з урахуванням 
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норм Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»[1] ще не 
проводились. 

З’ясовуючи місце звіту про оцінку впливу на довкілля в межах 
дозвільної системи щодо використання та охорони надр в Україні 
зазначимо, що згідно зі ст. 1 Закону України «Про дозвільну сис-
тему у сфері господарської діяльності»[2] документ дозвільного 
характеру – дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, 
інший документ, який дозвільний орган зобов’язаний видати 
суб’єкту господарювання у разі надання йому права на прова-
дження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або 
видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб’єкт 
господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснен-
ня господарської діяльності або видів господарської діяльності. 
А у Законі України «Про Перелік документів дозвільного харак-
теру у сфері господарської діяльності»[3] звіт про оцінку впливу 
на довкілля не віднесений до переліку документів дозвільного 
характеру. 

Проте, згідно із ч. 9 ст. 9 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» висновок з оцінки впливу на довкілля та інші ре-
зультати оцінки впливу на довкілля протягом п’яти років з дня 
прийняття рішення про провадження планованої діяльності мо-
жуть бути використані для отримання інших документів дозві-
льного характеру, передбачених законодавством, за умови що 
вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у ді- 
яльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження 
планованої діяльності або подовження строків її провадження. 
Тлумачачи буквально цю норму, можна стверджувати, що звіт 
про оцінку впливу все ж є документом дозвільного характеру. 
Однак, у відповідності до ч.2 ст. 9 цього ж Закону, висновок з 
оцінки впливу враховується при прийнятті рішення про прова-
дження планованої діяльності та може бути підставою для від-
мови у видачі рішення про провадження планованої діяльності 
(врахуємо ту обставину, що підставою виникнення права надро-
користування у суб’єкта є наявність у нього спеціального до-
зволу на використання природних ресурсів у тих випадках, коли 
Кодекс України про надра (далі – КУпН) [4] вимагає наявність 
такого дозволу). У зв’язку з цим у КУпН було внесено зміни, а 
саме доповнено ст. 15-1, якою визначено, що якщо користуван-
ня надрами пов’язане з провадженням діяльності, визначеної 
Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», надання їх у 
користування здійснюється з урахуванням результатів оцінки 
впливу на довкілля.  
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Н.Р. Кобецька визначає поняття «дозвільна адміністративна 
процедура щодо використання природних ресурсів» як детально 
регламентований послідовний порядок дій дозвільних органів, 
спрямований на видачу природоресурсних дозволів, а також 
здійснення погодження, отримання висновків тощо, які переду-
ють отриманню природоресурсних дозволів, переоформлення, 
продовження дії, зупинення, поновлення, видачу дублікатів чи 
анулювання відповідних дозвільних документів [5, c. 6]. 

З урахуванням викладеного, висновок з оцінки впливу не є 
самостійним документом дозвільного характеру в рамках саме 
дозвільної системи у сфері використання та охорони надр, а ви-
ступає елементом адміністративної процедури з надання надр у 
користування, так як і погодження, які надаються відповідними 
уповноваженими органами місцевого самоврядування. 

Таким чином, зі сказаного випливає, що у сфері використання 
та охорони надр в Україні звіт про оцінку впливу на довкілля до-
цільно розглядати не як документ дозвільного характеру, а як 
елемент єдиної процедури видачі спеціального дозволу, що слу-
гує умовою набуття права користування надрами. Станом на сьо-
годні є необхідним запровадження уніфікованого підходу до ви-
дачі спеціальних дозволів на користування надрами, що потребує 
внесення звіту про оцінку впливу на довкілля до переліку доку-
ментів, які суб’єкт подає до моменту участі в аукціоні з продажу 
спеціальних дозволів на користування надрами.  
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Рослинні ресурси та бджоли – сучасні, перспективні та такі, які 

потребують нагального вирішення, напрями здійснення діяльності 
людиною. Така діяльність може визначатися як господарським 
спрямуванням, тобто отриманням прибутку, так і задля задоволення 
власних споживчих потреб. Визначене розмежування, зумовлює і 
потребу у розрізненні правових режимів з метою підтримки такої 
діяльності. Проте, перш ніж визначити, види діяльності, правові ре-
жими, суб’єкти, досліджувати питання отримання дозвільних доку-
ментів та здійснення відповідної діяльності, до уваги потрібно під-
дати основу, а саме навіщо вивчати, врегульовувати, змінювати 
питання, які спрямовані на регулювання суспільних відносин за ви-
значеним напрямом наукового пошуку. Під час відповідей за таки-
ми напрямами, необхідним, в обов’язковому порядку, є врахування 
практичної сторони життя, екологічного спрямування для природи, 
його складових, а з урахуванням існуючого стану та тенденцій сві-
домості людини, то виникає можливість до ствердження про нас-
лідки для планети, що є відображенням масштабності, яка у невід-
кладному режимі має бути звернена до виконання. 

Наявність негативних показників майже за кожним вектором 
діяльності чи життя, зумовив перехід до бережливого, екологічно-
го напряму діяльності, яким стало органічне господарювання. Са-
ме його розуміння, вимоги до ресурсів, які використовуються під 
час здійснення органічного господарювання чи екологічно чистого 
виробництва породжують потребу до забезпечення якісних показ-
ників таких необхідних складових. Одними із таких стають рос-
линні ресурси та бджоли. Доцільність об’єднання двох зазначених 
ресурсів між собою обумовлена їхнім співіснуванням, взаємодо-
повненням та забезпеченням функціонування, подальшим розвит-
ком. Адже, при наявності «якісних» рослинних ресурсів та прави-
льного поводження щодо їхнього обробітку забезпечується 
продукт харчування для бджіл, оскільки зібраний пилок квітів, які 
вони перероблюють в мед і є тим продуктом на основі якого від-
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бувається їхнє харчування, перезимування та закладення подаль-
ших бджолиних сімей. Під час наявності такого підходу та його 
дотримання з кожної сторони суб’єкта господарювання формуєть-
ся і запорука до отримання органічного чи екологічно чистого ме-
ду (за апріорі мед – стратегічно екологічний чи органічний про-
дукт). При такій характеристиці, на перший погляд, не повинно 
виникати ні яких питань, але на сьогодні, як і світова спільнота, 
так і Україна зокрема, зіштовхнулась з вимиранням бджіл, з відсу-
тністю меду, а головне, що за відсутності бджіл під фактор-ризику 
потраплять «нормальні» рослинні ресурси, які потребують запи-
лення, що і здійснюється завдяки бджолам. Із зазначеного чітко 
вбачається пов’язаність рослинних ресурсів та бджіл. 

Питання нагальності, щодо цього, визначається і тим, що саме на 
травень-червень 2018 року в Україні зафіксовані масові негативні 
показники щодо бджолиних сімей, зокрема: 03 червня 2018 року за-
соби масової інформації розмістили повідомлення про масову заги-
бель бджіл, яку зафіксували у Дніпропетровській, Кіровоградській, 
Харківській області, а причина зазначена як обробка полів інсекти-
цидами [1; 3]. За зазначеним джерелом визначено, що найбільше 
скарг надійшло від жителів Криворізького району Дніпропетровсь-
кої області, Долинського району Кіровоградської області, а звину-
вачення висуваються до агрофірми «Христофорівське», яка здійс-
нювала обробку полів рапсу невідомими препаратами та яка, за 
словами пасічників, не поінформувала їх, а збитки оцінюють у деся-
тки мільйонів гривень. У квітні 2018 року з’явилась інформація, яка 
визначає використання великими агропідприємствами отрутохімі-
катів на полях, що негативно впливає на бджільництво [2]. На необ-
хідності бджіл для садівництва, городництва, для отримання овочів, 
фруктів, ягід, плодів; на бджолиному знищенні, що становить еко-
логічну катастрофу акцентували увагу пасічники Франції та долу-
чили міністра екології Франції Ніколя Юло з проханням виділення 
пасічникам державної субсидії задля виживання цього напряму та 
сприяти усіма діями до створення сприятливих природних умов, 
при цьому причиною знищення бджіл визначають не лише біофак-
тори – розповсюдження у Франції азіатського шершня та бджоли-
ного кліща, а й неонікотіноїди – особливо токсичні пестициди, які 
призводять до втрати бджолами орієнтації в просторі [4]. Як вбача-
ється із зазначеного, питання є нагальне, адже наслідки можуть ма-
ти катастрофічний характер, оскільки будуть відсутні запилювачі 
для рослин, які є природними, натуральними, а отже для тих рос-
линних ресурсів, які можливо використовувати у органічному чи 
екологічно чистому господарюванні. 
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Правову основу на сьогодні в Україні складають наступні но-
рмативно-правові акти: Закон України «Про бджільництво», 
«Про оренду землі», Лісовий кодекс України, Наказ Міністерства 
охорони здоров’я України від 19.06.96 p. N 173, Наказ головного 
державного інспектора ветеринарної медицини 30.01.2001 року 
№9 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 12.02.2001 
року за №131/5322 за якими визначаються порядок реєстрації па-
сік, отримання паспорту, розміщення, огорожі пасік, на яких зем-
лях та на безоплатній чи оплатній основі, на якій відстані від до-
ріг, залізничного полотна, господарських об’єктів та ін.. Однак, з 
урахуванням ситуації, яка склалась, в Україні відбулось підготу-
вання законодавчих змін у галузі бджільництва, а саме: «запрова-
дити «принцип добросусідства» визначили представники Офісу 
ефективного регулювання при Міністерстві економічного розви-
тку і торгівлі України, а поміж причин масової гибелі бджіл в 
Україні визначили – відсутність комунікації між пасічниками і 
агровиробниками та була запропонована дорожня карта рефор-
мування галузі бджільництва [5]. Аналіз зазначеної карти надає 
підстави до констатації уваги на тому факті, що здійснення бджі-
льництва має відбуватися виключно у зареєстрованому порядку, 
контроль за такою діяльністю має здійснювати ДПСС, одночасно 
має здійснюватися реєстрація потужностей для реалізації, перед-
бачено обов’язкове страхування екологічних ризиків, функціону-
вання Комісії з отруєнь бджіл та попередження реагування, по-
силення відповідальності та повідомлення органів місцевого 
самоврядування, паспорт пасіки без досліджень з номером з єди-
ного реєстру [5; 6]. Етапами до запровадження визначено: зелена 
книга (Зелена книга «Регулювання ринку меду»), онлайн консу-
льтація (завершено), регіональний круглий стіл (завершено), під-
сумки консультацій (в плані), Біла книга (в плані), пакет змін 
(переглянути проекти нормативно-правових актів) [7].  

Таким чином, на шляху захисту рослинних ресурсів та бджіл, 
з урахуванням чинної нормативно-правової бази та пропонова-
них змін, вважаємо, що шляхами зміни ситуації мають стати: пе-
реформування державної політики на запровадження малих та 
середніх суб’єктів господарської діяльності і її підтримка зі сто-
рони держави шляхом надання податкових, соціальних пільг; 
зведення до мінімального використання агрохімікатів та пести-
цидів; запровадження жорсткого контролю зі сторони відповід-
них інспекцій, санітарно-епідеміологічних станцій, ветеринарних 
служб тощо за використання агрохімікатів та пестицидів юриди-
чними особами; посилити контроль зі сторони державних уста-
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нов, які перевіряють агрохімікати та пестициди під час їхнього 
ввезення на територію України, видання дозволів на їхнє викори-
стання; національна політика має бути спрямована на зменшення 
з подальшою відмовою взагалі від використання агрохімікатів та 
пестицидів та всемасштабне втілення органічного чи екологічно 
чистого господарювання на Україні. 
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1. Формування процедур оцінки впливу на довкілля, розвиток 
системи оцінки екологічних ризиків у світі (кін. 60-х – поч. 70-х рр. 
ХХ ст.), поширення процедури екологічної оцінки проектних мате-
ріалів і стратегічних рішень (кін. 80-х – поч. 90-х рр. ХХ ст.) обумо-
вили становлення та розвиток екологічної експертизи в колишньому 
Радянському Союзі. В Українській РСР з кінця 70-х рр. запрова-
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джуються процедури проведення оцінки впливу на навколишнє се-
редовище документації щодо будівництва об’єктів, підготовки еко-
логічного обґрунтування передбачуваної господарської діяльності 
на стан навколишнього середовища та участі громадськості в ній. 

На початку 90-х рр. ХХ ст. в Україні розпочато формування на-
ціонального екологічного законодавства та законодавства у сфері 
здійснення екологічної експертизи, оцінки впливу на довкілля, уча-
сті громадськості у зазначених процедурах. Перш за все, це поло-
ження Законів України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» від 25 червня 1991 р. та «Про екологічну експертизу» 
від 9 лютого 1995 р., які цілком узгодились із загальними конститу-
ційними засадами правового регулювання екологічних відносин 
(статті 3, 16, 50, 66, 92 та ін. Конституції України). 

2. В результаті багаторічних досліджень екологічної експер-
тизи як правової категорії, В.І. Андрейцевим виявлено перспек-
тивний напрям наукових міждисциплінарних досліджень – фор-
мування екологічної експертології з відповідним їй правовим 
опосередкуванням. Екологічна експертологія (еколого-правова 
експертологія) розглядалась вченим як комплекс теоретичних і 
практичних знань, поглядів, положень, ідей, підходів щодо сут-
ності і призначення, форм, видів, організаційних, економічних, 
соціально-правових засад, правовідносини та механізм реалізації 
класу екологічних експертиз, тобто цілісна наукова дисципліна. 

Об’єктивність формування екологічної експертології доводиться 
також і фахівцями із судової експертології. На думку Н.І. Клименко, 
становленню експертології як науки передував процес становлення 
та розвитку судової експертології. Екологічна експертологія увібра-
ла в себе такі її елементи, як поняття і застосування експертизи, ме-
жі її використання при вирішенні державних і громадських питань, 
форми і методи експертного пізнання, об’єкти і предмет експертизи 
та ін. Об’єктивний характер виникнення та розвитку екологічної ек-
спертизи, її взаємозв’язок з оцінкою впливу на навколишнє середо-
вище, у тому числі в транскордонному контексті, стратегічною еко-
логічною оцінкою, з екологічним контролем і моніторингом 
доведено і в рамках соціальної екології як науки. 

3. Первинний зміст екологічної експертології охоплював пра-
вові, організаційні, техніко-технологічні, інформаційні, кадрові 
та інші засади діяльності із здійснення екологічної експертизи. 
Однак, з плином часу та розвитком законодавства загалом, роз-
ширенням сфери правового регулювання різноманітних експерт-
них та органічно взаємопов’язаних з ними відносин, зміст еколо-
гічної експертології змінюється. Сьогодні експертизи та інші 
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процедури оціночно-пізнавального характеру увійшли до мето-
дології досліджень практично в усіх сферах суспільного життя. 
Саме тому, на нашу думку, до предмету екологічної експертоло-
гії варто включати суспільні відносини у сфері здійснення будь-
яких експертиз об’єктів, які можуть негативно впливати на до-
вкілля, погіршувати стан екологічної безпеки, зокрема експертиз 
ядерної та радіаційної безпеки, санітарно-епідеміологічних, фіто-
санітарних, ветеринарно-санітарних, наукових і науково-техніч-
них експертиз екологічни програм і проектів тощо. З науково-
теоретичної точки зору видається за доцільне вести мову про до-
слідження експертиз в екологічному праві. 

4. Участь України в євроінтеграційних процесах та невпинне 
погіршення екологічної ситуації в країні обумовили необхідність 
розробки й запровадження правового механізму здійснення оцін-
ки впливу на довкілля та фактичної заміни нею екологічної екс-
пертизи, формування правових засад стратегічної екологічної 
оцінки. Прийнятий 23 травня 2017 р. Закон України «Про оцінку 
впливу на довкілля» встановлює правові та організаційні засади 
зазначеної процедури, спрямованої на запобігання шкоді довкіл-
лю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціо-
нального використання і відтворення природних ресурсів, у про-
цесі прийняття рішень про провадження господарської діяль-
ності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням 
державних, громадських та приватних інтересів (з Преамбули). У 
відповідності до ч. 4 ст. 17 (прикінцеві та перехідні положення) 
втрачає чинність Закон України «Про екологічну експертизу», а 
ч. 5 цієї статті внесено зміни до багатьох законодавчих актів. На 
черзі – впровадження у життя положень прийнятого 20 березня 
2018 р. Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

За допомогою підзаконного нормативно-правового регулю-
вання наразі формується механізм здійснення оцінки впливу на 
довкілля, адже вже прийнято постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про затвердження Порядку проведення громадських слу-
хань у процесі оцінки впливу на довкілля» і «Про затвердження 
Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки 
впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та 
Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» 
від 13 грудня 2017 р. № 989 та № 1026 відповідно. 

5. Оцінка впливу на довкілля та стратегічна екологічна оцін-
ка, на наш погляд, за своєю суттю є оціночними процедурами і на 
даний час практика їх проведення та механізм забезпечення ста-
ють об’єктами дослідження у рамках екологічної експертології. 
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Ефективність здійснення оцінки впливу на довкілля на практиці 
стосовно законодавчо передбачених видів діяльності та об’єктів, 
що становлять підвищену екологічну небезпеку, усунення зако-
нодавчих колізій та прогалин у правовому регулюванні відносин 
із здійснення оцінки впливу на довкілля з часом дозволить відпо-
вісти на питання: чи використаний до кінця потенціал екологіч-
ної експертизи? До того ж, важливого значення для забезпечення 
оптимального функціонування соціально-правового механізму 
оцінки впливу на довкілля набуває створення цілісної системи 
соціально-правових гарантій здійснення зазначеної діяльності. 

6. З огляду на законодавчі новації та з метою розвитку практич-
них навичок із застосування еколого-експертних знань нещодавно 
відбулись зміни в навчальному процесі студентів, які навчаються за 
освітнім рівнем магістра спеціалізації «земельне та екологічне пра-
во» денної і заочної форм навчання юридичного факультету Київсь-
кого національного університету імені Тараса Шевченка. Запрова-
джена в 2010 р. навчальна дисципліни «Правові проблеми 
екологічної експертології» сьогодні зорієнтована на вивчення нау-
ково-теоретичних та правових засад оцінки впливу на довкілля в 
Україні в її історико-правових зв’язках із екологічною експертизою, 
у подальшій взаємодії зі стратегічною екологічною оцінкою. Це 
сприятиме поглибленню еколого-правових знань студентів, форму-
ванню їх екологічної правосвідомості та культури, екологічного 
стилю мислення, розширенню екологічного світогляду. 
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Набуття чинності Угодою про асоціацію між Україною, з од-
нієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтова-
риством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
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сторони, 2014 року [3, ст. 83] (далі – Угода про асоціацію) покла-
ло на нашу державу виконання низки зобов’язань у різних сферах 
суспільних відносин. Так, зокрема, відповідно до Преамбули до 
цієї Угоди Україна зобов’язалась забезпечувати поступову адап-
тацію законодавства України до acquis ЄС відповідно до напря-
мів, визначених у цій Угоді, та забезпечувати ефективне її вико-
нання. Однією із пріоритетних сфер щодо якої наразі здійсню-
ється адаптація законодавства України до законодавства ЄС, є 
управління відходами та ресурсами (Глава 6, ст. 36, п. «е» Угоди 
про асоціацію). У зв’язку з цим, видається вкрай актуальним дос-
лідити механізм правового регулювання поводження з відходами 
у праві ЄС з метою подальшого удосконалення чинного екологі-
чного законодавства України в даній сфері.  

Таким чином, метою цієї статті є проаналізувати механізм 
правового регулювання поводження з відходами в ЄС.  

До директив ЄС, що є пріоритетними для зближення в сфері по-
водження з відходами відносять: Рамкову директиву щодо пово-
дження з відходами (75/442/ЄЕС і Директиву 91/156/ЄЕС, що її допо-
внює); Директиву щодо поводження з небезпечними відходами 
(91/698/ЄЕС), Директива 1999/31/ЄС про захоронення відходів, змі-
нена та доповнена Регламентом ЄС 1882/2003 Директиву 2006/21/ЄС 
про управління відходами видобувної промисловості. Всі вищеза-
значені нормативні акти визначають важливі для України процеду-
ри, механізми і моделі, спрямовані на удосконалення інструментів 
природоохоронної політики, містять необхідні рекомендації віднос-
но ідеології, загальних підходів і інституційних структур.  

Інституційний механізм ЄС в рамках якого приймаються рі-
шення, у тому числі з питань поводження з відходами, складаєть-
ся з Комісії ЄС, Європейського Парламенту та Ради ЄС. Особли-
ва роль в цьому процесі належить рішенням Суду ЄС, який 
сприяє реалізації на практиці норм права ЄС, у тому числі в сфері 
поводження з відходами. До системи спеціальних органів, пред-
метом діяльності яких є питання охорони навколишнього середо-
вища, у тому числі питання поводження з відходами, належать: 
Комітет ENVI (Environment, Public Healthand Food Safety), що діє 
у складі Парламенту ЄС; Європейське Агентство з навколишньо-
го середовища, головною метою діяльності якого є забезпечення 
незалежною інформацією про стан навколишнього середовища. 
Зазначені органи відіграють не менш важливу роль, аніж головні, 
надаючи ЄС можливість чітко реагувати на проблеми, пов’язані з 
відходами та поводженням з ними [4, с. 8]. Механізм правового 
регулювання поводження з відходами у праві ЄС включає особ-
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ливості поводження зі специфічними категоріями відходів і пра-
вове регулювання операцій поводження з ними. Так, механізм 
правового регулювання поводження з відходами у ЄС являє со-
бою правовий порядок регламентації виникнення, збирання, тра-
нспортування, утилізації та видалення відходів. Як вірно зазначає 
М. В. Федунь, «під механізмом правового регулювання пово-
дження з відходами у ЄС слід розуміти сукупність правових за-
собів (норм права, правовідносин, правових актів), за допомогою 
яких ЄС здійснює регулювання відносин у сфері поводження з 
відходами. Він є системою правових засобів, за допомогою яких 
здійснюється впорядкування відносин у сфері поводження з від-
ходами відповідно до мети і завдань ЄС» [4, с. 10]. Зважаючи на 
специфіку правового регулювання та його особливий механізм 
деякі автори, зокрема, М. В. Федунь, пропонує виокремлювати як 
самостійний інститут – інститут «права поводження з відхода-
ми», що є складовою екологічного права ЄС [4, с. 10]. Вбачаєть-
ся, що з такою думкою можна погодитись, адже наразі можна  
вести мову про становлення і розвиток в системі праві навколи-
шнього середовища ЄС нового правового інституту – правового 
регулювання поводження з відходами. Виходячи з існування в 
рамках правової системи ЄС значної кількості директив, регла-
ментів, рішень та ін. актів, спрямованих на регулювання відносин 
щодо поводження з відходами, формула поводження з відходами 
в ЄС включає всі види діяльності, що пов’язані з виникненням, 
збиранням, транспортуванням, зберіганням, сортуванням, утилі-
зацією, видаленням, знешкодженням та захороненням відходів. 
До елементів механізму поводження з відходами в ЄС відносять: 
чинні норми права ЄС у сфері поводження з відходами, право-
відносини щодо поводження з відходами та особливий суб’єкт-
ний склад, на який покладається дотримання законодавства ЄС у 
сфері поводження з відходами. 

Слід констатувати, що європейська доктрина в сфері права 
навколишнього середовища не має єдиного узагальненого підхо-
ду щодо поділу операцій з утилізації та видалення відходів. Про-
те, аналіз процесів, пов’язаних з утилізацією відходів, дає мож-
ливість визначити їх відмінності та зробити висновок, що 
забезпечення прав особи на безпечне існування пов’язане із за-
безпеченням її права на безпечне довкілля. Вбачається, що успі-
шний досвід правового регулювання утилізації відходів в ЄС, 
спрямований на мінімізацію заподіяння шкоди навколишньому 
середовищу, цілком може бути запозичений і використаний 
Україною в процесі приведення національного екологічного за-
конодавства у відповідність до стандартів ЄС в даній сфері.  
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Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» є результатом 

імплементації першої горизонтальної у сфері охорони навколиш-
нього природного середовища Директиви ЄС 2011/92/ЄС про оцін-
ку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє 
середовище. 13 грудня 2017 р. на виконання вимог Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» та з метою забезпечення його 
практичної реалізації, Кабінетом Міністрів України прийнято три 
постанови, що є першочерговими для реалізації вимог Закону, а са-
ме: «Про затвердження порядку проведення громадських слухань у 
процесі оцінки впливу на довкілля» № 989; «Про затвердження кри-
теріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці 
впливу впливу на довкілля, та критерії визначення розширень і змін 
діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впдиву на довкілля» 
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№ 1010; «Про затвердження порядку передачі документації для на-
дання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки 
впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки 
впливу на довкілля» № 1026. 

Як зазначено в ст. 1 Орхуської конвенції, ратифікованій Зако-
ном № 832-XIV, з метою сприяння захисту права кожної людини 
нинішнього і прийдешніх поколінь жити в навколишньому сере-
довищі, сприятливому для її здоров’я та добробуту, кожна зі 
Сторін гарантує права на доступ до інформації, на участь громад-
ськості в процесі прийняття рішень і на доступ до правосуддя з 
питань, що стосуються навколишнього середовища, відповідно 
до положень цієї Конвенції [1].  

Громадське обговорення у процесі оцінки впливу на довкілля 
проводиться з метою виявлення, збирання та врахування заува-
жень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. Гро-
мадськість має право подавати будь-які зауваження чи пропозиції, 
які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхіднос-
ті їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися 
в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно 
під час громадських слухань із занесенням до протоколу громад-
ських слухань. Громадське обговорення планованої діяльності піс-
ля подання звіту з оцінки впливу на довкілля проводиться у формі 
громадських слухань та у формі надання письмових зауважень і 
пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).  

Відповідно до п. 4 Порядку проведення громадських слухань 
у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 989, органі-
затор громадських слухань визначається уповноваженим центра-
льним або уповноваженим територіальним органом один раз на 
рік на конкурсній основі за договором з урахуванням вимог За-
кону України «Про публічні закупівлі». У разі проведення упов-
новаженим центральним органом або уповноваженим територіа-
льним органом громадських слухань самостійно відповідний 
орган виконує всі функції, передбачені цим Порядком для органі-
затора громадських слухань [2]. 

Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» в п. 8 стат-
ті 7 передбачено, що витрати, пов’язані з проведенням громадсь-
кого обговорення, несе суб’єкт господарювання [3].  

Проте на практиці склалась інша ситуація. З 24 січня 2018 р. 
на міжвідомчому погодження перебуває проект наказу Міністер-
ства екології та природних ресурсів «Про затвердження розміру 
плати за проведення громадського обговорення в процесі здійс-



129 

нення оцінки впливу на довкілля. Фактично в порушення вимог 
закону тягар забезпечення проведення громадських обговорень 
покладено на уповноважені центральний (Міністерство екології 
та природних ресурсів) та територіальні органи (департамен-
ти/управління з питань екології та природних ресурсів обласних 
державних адміністрацій). 

Таким чином, порівняно з державною екологічною експертизою, 
процедура оцінки впливу на довкілля є комплексно складнішою, ба-
гатостадійною та передбачає наділення новими функціями та за-
вданнями органів державної влади, а саме: забезпечення проведення 
громадських обговорень (у тому числі громадських слухань); підго-
товка звітів про громадське обговорення, що включає аналіз отри-
маних письмових зауважень та пропозицій громадськості та підго-
товка таблиці із зазначенням інформації про повне врахування, 
часткове врахування або обґрунтоване відхилення отриманих під 
час громадського обговорення зауважень та пропозицій; ведення 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. 
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Правове забезпечення державної аграрної політики на сучас-

ному етапі повинно бути спрямоване на використання переваг 
глобалізації для розвитку вітчизняного аграрного сектору, і, вод-
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ночас, мінімізацію ризиків та негативних побічних ефектів, особ-
ливо у соціальній та екологічній сферах. Ставка лише на інтен-
сифікацію аграрного виробництва задля забезпечення конкурен-
тоспроможності аграрного сектору економіки на внутрішніх та 
зовнішніх ринках (превалювання економічної складової держав-
ної аграрної політики) може призвести до негативних наслідків 
для стану екологічної та продовольчої безпеки, зокрема підви-
щення техногенного та антропогенного навантаження на довкілля 
під час виробництва аграрної продукції, зниження якості кінцево-
го сільськогосподарського продукту. Аграрне виробництво немож-
ливе без використання природних ресурсів, перебуває у постій-
ному зв’язку із довкіллям, з одного боку є потенційним забруд-
нювачем останнього, з іншого, і саме виробництво, і сільсько-
господарська продукція, її якість та безпечність є залежними від 
стану природних об’єктів. Саме тому останнім часом все більшої 
актуальності набувають питання правового забезпечення екологі-
чної складової державної аграрної політики, екологізації як агра-
рного виробництва, так і аграрного права. Формуються категорії 
«агроекологічної політики», «агроекологічного права», серед га-
лузевих або спеціальних галузевих принципів аграрного права 
науковці виділяють принципи екологізації аграрних відносин та 
екологізації аграрного виробництва.  

На думку Н. Кравець, запровадження та реалізація принципу 
екологізації аграрного виробництва передбачає здійснення низки 
заходів як з боку держави в особі відповідних компетентних ор-
ганів, так і з боку самих аграрних товаровиробників, а саме: 
1) правових; 2) організаційних; 3) економічних; 4) організаційно-
господарських; 5) екологічних; 6) екологосвітоглядних; 7) еколо-
го-освітніх. Що стосується правових заходів, то йдеться, насам-
перед, про вдосконалення чинного аграрного законодавства, зок-
рема стосовно регулювання відносин з використання ГМО в 
процесі виробництва сільськогосподарської продукції, екологіч-
ного маркування органічної продукції, державної підтримки ви-
робництва органічної сільськогосподарської продукції та сиро-
вини й екологозбалансованого природокористування в процесі 
аграрного виробництва та ін. [1, с. 8]. Особливої уваги потребу-
ють питання вдосконалення правового забезпечення екологосп-
рямованого використання земель сільськогосподарського приз-
начення та правового регулювання екологічного підприємництва, 
ґрунтовно дослідженого А. Бобковою, яке наразі «тільки починає 
набирати темпи», найбільш яскравим прикладом якого у аграр-
ному секторі є органічне виробництво [2, с. 604-628]. Потребує 
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активізації імплементація положень Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС, якою передбачено реалізація цілей сталого аг-
рарного розвитку та впровадження кращих практик ведення сіль-
ського господарства. Зокрема, досить обґрунтованими видаються 
пропозиції щодо прийняття так званого Національного кодексу 
сталого агрогосподарювання в Україні, до якого пропонується 
включити такі підрозділи: запобігання ерозії ґрунту; убезпечення 
зміни механічного складу та структури ґрунту; застосування ре-
сурсозберігаючих технологій; дотримання сівозмін; важливо збе-
рігати природні осередки посеред полів; зберігання та викорис-
тання мінеральних і органічних добрив; застосування засобів 
захисту рослин; господарювання на зелених угіддях; дотримання 
чистоти і порядку в господарстві. Отримання бюджетних коштів 
за державними програмами підтримки вітчизняними сільгоспо-
товаровиробниками повинно перебувати у прямому зв’язку із до-
триманням ними норм запропонованого нормативно-правового 
акту [3, с. 5]. 

 Правові засади екологізації державної аграрної політики в 
сільському господарстві містяться у численних нормативно-
правових актах загального та спеціального рівня, мають компле-
ксний характер (норми конституційного, адміністративного, еко-
логічного, господарського права тощо), і, враховуючи вплив гло-
балізаційних та інтеграційних процесів, перебувають під впливом 
актів міжнародного та європейського права. Наприклад, саме в 
руслі євроінтеграційного курсу України було прийнято Закон 
України «Про оцінку впливу на довкілля» ( набув чинності з 18 
грудня 2017 року), положеннями якого відповідно до вимог Уго-
ди про асоціацію та європейських директив впроваджено нову 
європейську модель процедури оцінки впливу на довкілля за-
мість скасованої екологічної експертизи. В цілому позитивно 
оцінюючи прийняття зазначеного нормативно-правового акту, 
фахівці наполягають на необхідності його вдосконалення в час-
тині забезпечення реальної, а не декларативної, або навіть фікти-
вної участі громадських інституцій у процедурі оцінки впливу, 
зменшення ризиків корупційної складової при її проведенні, до-
опрацювання механізму інформування громадськості з питань 
оцінки впливу на довкілля, тощо.  
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Сучасні екологічні проблеми зумовили посилення впливу ре-
лігійних організацій та активізації їх діяльності у сфері охорони 
довкілля. У віровчення та доктрини більшості сучасних релігій-
них конфесій включаються екологічні питання. Екологізація змі-
сту і характеру релігійних концепцій створили поштовх для фор-
мування екологічної теології (екотеології) – вчення про еколо-
гічні істини, закладені у різні релігії (християнську, буддійську, 
ісламську тощо), систему богословських поглядів, що розгляда-
ють зв’язок релігії та природи, пов’язують ідею Бога з ідеєю охо-
рони природи [1]. Екологами наголошується, що концепція су-
часної екології повинна не ігнорувати релігію, яка є потужним 
джерелом охорони природи, а навпаки, черпати з неї усе цінне 
[2, с. 2–3]. 

В сучасний період плюралізму думок і підходів, відмови від 
матеріалізму як єдиного вірного вчення, екологічне право зазнає 
корінних, сутнісно-структурних змін стосовно пошуку етично-
моральної основи (генетичних засад), на якій базується норма-
тивне регулювання охорони довкілля, використання природних 
ресурсів, забезпечення екологічної безпеки. [3, с. 8–9]. Але, як 
слушно відзначає проф. Г.І. Балюк, в пошуку етичної основи 
для еколого-правових досліджень сучасні екологи-юристи упус-
кають цілий пласт духовного досвіду, накопиченого віками 
[3, с. 8–9]. 

У вітчизняній еколого-правовій науці вже на рівні дисерта-
ційних досліджень доведено положення про особливу роль це-
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ркви у механізмі формування еколого-правової культури [4, 
с. 4–5]. Зростає усвідомлення того, що церква є однією з інсти-
туцій громадянського суспільства, релігія посідає місце домі-
нантної ціннісної орієнтації суспільства, а принцип світськості 
держав не вимагає усунення релігії із соціального простору 
[5, с. 64–65]. 

Християнська Церква, яка трактує питання збереження ство-
реного Богом світу (Творіння) як невід’ємну складову своєї місії, 
є небайдужою і до правових аспектів охорони довкілля. Значний 
науковий інтерес з точки зору розширення методологічної осно-
ви еколого-правових досліджень становить, на наш погляд, цер-
ковне екологічне вчення, зокрема, екологічні погляди голів Рим-
сько-католицької церкви, як одне із джерел екотеології. 

Питання екологічних проблем людства, в тому числі, й негати-
вного впливу людини на створений Богом світ, його забруднення, 
послідовно та системно піднімалися Папой Римським Іоанном Па-
влом II у більшості його праць та виступів. Так, питанням екологі-
чної кризи та шляхам виходу з неї майже повністю присвячено 
Послання Папи Іоанна Павла II з нагоди Всесвітнього Дня миру 
1 січня 1990 року на тему «Мир з Богом Творцем, мир із всім тво-
рінням«. Папа констатує, що застосування деяких відкриттів у 
промисловій та господарській сфері спричиняє тривалі негативні 
наслідки, які приводять до болісного пізнання, що ми не можемо 
втручатись у певну сферу екологічної системи, не беручи належ-
ним способом до уваги наслідки цих втручань на інші сфери, а та-
кож на становище майбутніх поколінь (п. 6). Кожна держава в ме-
жах своєї території має намагатися запобігти пошкодженню 
атмосфери та біосфери, уважно контролюючи вплив новітніх тех-
нічних та наукових відкриттів і надаючи власним громадянам га-
рантію безпеки від шкідливих речовин та токсичних відходів 
(п. 9). Папа вказує на необхідність створення системи управління 
земними ресурсами, яка б була координована на міжнародному рі-
вні, оскільки у багатьох випадках обсяги екологічних проблем пе-
реступають кордони окремих держав [7].  

Право на життя і відповідальність за природне середовище 
стало тематикою Папського послання на 32-му світовому Дні 
миру 1 січня 1999 року. У цьому посланні під назвою «Повага 
прав людини, що є джерелом справжнього миру» Іоанн Павло II 
пише: «Хто підтримує життя, повинен відкинути будь-який вид 
насильства, ... а також бездумне знищення природного середо-
вища». У 10-му пункті послання читаємо: «З підтримкою людсь-
кої гідності пов’язане також право на здорове навколишнє сере-
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довище. Це право проливає світло на співвідношення окремої 
особистості і суспільства».  

Екологічні проблеми всього людства та окремої людини за-
ймають значну частину соціального вчення наступника Папи  
Іоанна Павла ІІ Папи Бенедикта XVI, який у своїх працях систе-
мно розглядає шляхи виходу з екологічної кризи. Свою позицію в 
питанні збереження довкілля вперше як Папа Римський він ви-
словив під час свого візиту в Туреччину 30 листопада 2006 р., де 
разом із Константинопольським Патріархом Варфоломієм І вони 
проголосили спільну декларацію, у якій було сказано: «Як глави 
Церков ми вважаємо одним із своїх обов’язків заохочувати і під-
тримувати всі зусилля, направлені на те, щоб захистити Боже 
створіння і передати майбутнім поколінням Землю, на якій вони 
могли б жити» [8, с. 109]. У Енцикліці Папи Бенедикта XVI «Про 
цілісний людський розвиток у любові та істині» (2009) наголо-
шується, що міжнародне співтовариство та окремі уряди повинні 
дієво протистояти тим способам використання довкілля, які 
спричиняють йому шкоду [9].  

Звертається до екологічних проблем, в тому числі і до оцінки 
впливу на довкілля, і нинішній глава Католицької Церкви Папа 
Франциск. Зокрема, 18 червня 2015 р. Ватиканом опубліковано 
першу в історії екологічну Енцикліку «Laudato si’» («Славен 
будь») Папи Римського Франциска, яка повністю присвячена 
охороні навколишнього середовища, екологічній поведінці та 
сталому розвитку людини у гармонії з довкіллям [10]. Зміст Ен-
цикліки буквально пронизаний екологічними ідеями та заслуго-
вує на окреме грунтовне дослідження у якості зразка екологічної 
свідомості та екологічної культури самого найвищого рівня. Роз-
глядаючи питання оцінки впливу на довкілля, Папа згадує Саміт 
Землі, який відбувся в 1992 р. в Ріо-де-Жанейро, де було вказано 
на необхідність оцінки впливу на довкілля будь-яких робіт і про-
ектів. 

Папа Франциск зазначає: «Прогноз впливу проектів і підпри-
ємницьких ініціатив на довкілля вимагає прозорих ... політичних 
процесів, а корупція, яка приховує в обмін на прихильність іс-
тинний вплив проекту на довкілля, часто призводить до неодно-
значних угод, які вислизають з-під обов’язку інформування і від 
поглибленого обговорення» (п. 182). «Вивчення впливу на до-
вкілля не повинно слідувати після розробки виробничого проекту 
або... політики, плану або програми. Треба, щоб таке досліджен-
ня було запроваджено із самого початку і розроблене міждисци-
плінарно, прозоро і незалежно від політичного або економічного 



135 

тиску». «Завжди треба досягати консенсусу серед різних соціаль-
них суб’єктів, які можуть привносити різноманітні перспективи, 
рішення і альтернативи, але почесне місце в дебатах повинно на-
лежати місцевим жителям, яких турбує те, чого вони хочуть для 
себе і своїх дітей...» (п. 183). «Участь вимагає того, щоб усі були 
адекватно інформовані про різні аспекти, про різні риски і мож-
ливості, і не може бути зведена до первинного рішення за проек-
том, але припускає постійний контроль або моніторинг. У науко-
вих і політичних дискусіях існує потреба в щирості і правді, 
щоби не обмежуватися одними лише міркуваннями про те, що 
дозволено законом, а що – ні» (п. 183). «Деякі проекти, не підт-
римані ретельним аналізом, можуть глибоко торкнутися якості 
життя ... місцевості через різні проблеми, такі як, наприклад, не-
передбачене шумове забруднення, зменшення поля огляду, втра-
та культурних цінностей, наслідки використання ядерної енергії. 
Споживацька культура, яка дає пріоритет короткостроковій пер-
спективі і приватному інтересу, може заохочувати занадто пос-
пішні практики або дозволяти приховувати інформацію» (п.184). 
«Принцип обережності дозволяє захищати найбільш слабких, у 
розпорядженні яких мало засобів для того, щоб захистити себе і 
надати неспростовні докази. Якщо об’єктивна інформація дає пі-
дстави передбачати серйозну і безповоротну шкоду, навіть за ві-
дсутності безперечних доказів, будь-який проект має бути зупи-
нений або змінений», – наголошує Понтифік. «В будь-якому 
випадку треба твердо стояти на тому, що рентабельність не може 
бути єдиним критерієм, який потрібно брати до уваги, і що якщо 
... з’являються нові елементи судження, слід провести переоцінку 
за участю усіх зацікавлених сторін. Результатом обговорення 
може стати рішення не продовжувати здійснення проекту, так 
само як і його зміна або розробка альтернативних пропозицій» (п. 
187). Здійснення оцінки впливу на довкілля є, на думку Папи, 
свідченням нового стилю життя та нової поведінки компаній: 
«Фундаментальна установка на подолання себе, що пробиває ізо-
льовану і эгоцентричну свідомість, є тим коренем, який робить 
можливою всебічну турботу про інших і про довкілля; ця устано-
вка також породжує моральну реакцію – враховувати вплив, яку 
будь-яка дія і будь-яке особисте рішення здійснює на те, що на-
вкруги. Коли ми в змозі подолати індивідуалізм, насправді може 
розвиватися альтернативний стиль життя, і в цьому випадку мо-
жливі істотні зміни в суспільстві» (п. 208). 

Значну частину свого виступу перед Генеральною Асамблеєю 
ООН 25 вересня 2015 р. Папа Римський Франциск присвятив пи-
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танням охорони довкілля та захисту людини. «Людське тіло сфо-
рмироване фізичними, хімічними та біологічними елементами та 
може вижити лише при сприятливих умовах навколишнього се-
редовища. Отже, будь-яка шкода, нанесена середовищу, шкодить 
і людству».  

Папа наголосив на небезпеці грубих порушень прав людини 
та знищення довкілля, зловживання владою, внаслідок чого під 
загрозою є беззахисне населення, культура та навколишнє сере-
довище [11]. У тому ж році, у промові до Міністрів ЄС з питань 
довкілля 16 вересня 2015 р. Папа Франциск акцентує увагу, зок-
рема, на принципі участі, тобто залученні всіх зацікавлених 
осіб, до прийняття рішення у галузі екології: «По-третє, прин-
цип участі, тобто залучення всіх зацікавлених осіб, навіть тих, 
які часто залишаються «в резерві», коли настає час приймати 
рішення. Ми живемо в дуже цікавих умовах: з одного боку, нау-
ка й технології дають нам небувалу владу; з іншого боку, відпо-
відне використання цієї влади вимагає комплексного та всеося-
жного бачення» [12]. 

Церковна екологічна теологія знаходить своє реальне втілення 
у житті. Наприклад, у Європейських країнах активно впроваджу-
ється у життя церковний екологічний менеджмент, елементом 
якого є і оцінка впливу на довкілля [13].  

Вважаємо за необхідне відзначити, що питання змісту еколо-
гічного вчення церков та його співвідношення з екологічною та 
іншими науками є дискусійними та залишаються об’єктом кри-
тичного аналізу. Водночас, з точки зору вирішення проблеми 
екологізації суспільно-духовного життя, укорінення екологічного 
імперативу та найповнішого усвідомлення причин та шляхів ви-
ходу з екологічної кризи у масовій свідомості, специфічні форми 
та методи екологізації, притаманні релігійним організаціям, на 
наш погляд, викликають цікавість та спонукають до подальших 
наукових досліджень в аспекті визначення їх місця і ролі у соціа-
льно-правовому механізмі охорони навколишнього природного 
середовища та сталого розвитку. Екологічні доктрини та вчення 
церков можуть та повинні значно розширити джерельну базу 
еколого-правової науки. 
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Розвиток системи права, у тому числі правової системи Украї-
ни, обумовлений прогресом у економіці, інтенсивним поширен-
ням інтеграційних та глобалізаційних процесів на внутрішньоде-
ржавні відносини. Це в свою чергу обумовлює цілком природне 
виникнення нових інститутів та галузей, що мають власний об’єкт 
правового регулювання, який не завжди вписується в класичну 
схему поділу галузей за предметом правового регулювання. 

Серед таких «новітніх» галузевих предметів є відносини, які 
виникають з приводу виробництва, видобування, переробки, тра-
нспортування та використання енергетичних ресурсів, що носить 
комплексний характер, інтегруючи в собі норми різних галузей 
та інститутів. 

В останні роки зазначений напрямок законодавства, яке мож-
на назвати енергетичним, отримав бурхливий розвиток. Це 
пов’язано з тією величезною роллю, яку відіграє енергетика в 
житті кожної держави. 

В сучасних умовах розвитку екологічних та природоресурс-
них правовідносин, поглиблення інтеграційних процесів важливу 
роль відіграє енергетична політика держави з питань національ-
ної безпеки, впровадження якої в свою чергу впливає на правове 
регулювання енергетичних відносин, виникнення та використан-
ня енергетичних ресурсів, енергії, інших енергоносіїв, формуван-
ня та функціонування ринку виробництва енергії, участі держави 
в управлінні і розвитку енергетики видобування енергетичних 
ресурсів, беручи до уваги публічні та приватні інтереси. 

Слід зазначити, що енергетична проблематика в праві досить 
широка і охоплює такі питання, як поняття енергетичних ресур-
сів, їх види та особливості; енергетична ефективність та енерге-
тична безпека; енергетична геополітика та енергетична політика 
держави; енергетичні ринки; екологічна безпека в сфері енерге-
тики; міжнародні енергетичні інститути; міжнародні угоди та ак-
ти в енергетичній сфері та інше. 
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Правова природа відносин у сфері енергетики формує пред-
мет енергетичного права, підґрунтям якого є енергетичні ресур-
си як об’єкт правового регулювання, у тому числі право власно-
сті та інші майнові права. В теорії права, а також в багатьох 
законодавчих актах держав поруч з визначенням поняття «енер-
гія» використовується термін «енергетичний ресурс» або «дже-
рело енергії». 

Для того, щоб зрозуміти у правовому сенсі що таке енергети-
чне законодавство, необхідно встановити, яке коло правовідно-
син регулює енергетичне законодавство, встановити предмет та 
об’єкти регулювання цих правовідносин, визначити які нормати-
вно-правові акти складають структуру енергетичного законодав-
ства України та яким чином співвідносяться поняття енергетичне 
законодавство та енергетичне право, які категорії використову-
ються у праворозуміні цих понять. 

Цілком зрозуміло, що енергетичне законодавство регулює ті 
відносини, які виникають в енергетичній сфері, тобто ті відноси-
ни які мають стратегічне значення для стабільного функціону-
вання національної економіки держави в цілому та підлягають 
відповідному правовому регулюванню. Як зазначив, Сєліверстов 
С. С., для того, щоб відзначити види суспільних відносин з при-
воду енергетичних ресурсів, необхідно звернутися до економіч-
ної характеристики енергетичної галузі економіки. При цьому 
важливо враховувати різноманітність видів джерел енергії, оскі-
льки ті або інші аспекти діяльності можуть бути актуальні для 
одних ресурсів і не представляти собою важливості для інших. 
Так, для енергетичних ресурсів надр визначаюче значення має 
належність права власності на них, в той час як для енергії сонця 
або вітрової енергії такого питання виникнути попросту не може 
[1, с. 266-267]. 

Звичайно, виробництво, переробка, перетворення та передача 
енергії та енергетичних ресурсів неможливо здійснювати без дія-
льності органів державної влади або місцевого самоуправління, 
які приймають нормативно-правові акти та акти індивідуальної 
дії в енергетиці щодо регулювання правовідносин, здійснюють 
відповідний контроль в енергетичній сфері та безпосередньо 
стають учасниками правовідносин. Що стосується інвестиційної 
діяльності в енергетиці, то це є предметом дослідження цивіль-
ного або господарського права, тому що сама правова сутність 
інвестиції ніяким чином не змінюється, незважаючи на те що ін-
вестиції можуть бути здійснені в такий специфічний об’єкт пра-
вового регулювання, як енергетична сфера. 
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З зазначеного випливає такий об’єкт як енергетичний продукт 
в якості енергоносія, яке підлягає окремому правовому дослі-
дженню разом з іншими категоріями, що використовуються у 
енергетичному законодавстві та енергетичному праві. 

Слід зазначити, що сукупність усіх видів енергетичних ресур-
сів є основою для визначення суспільних відносин в галузі енер-
гетики, що складає предмет регулювання енергетичного законо-
давства, яке деякими вченими розглядається як енергетичне 
право [1, с. 266-267]. 

Звичайно, правовідносини які регулюються енергетичним  
законодавством будуються на відповідних нормативно-правових 
актах, які по своїй сутності є різноманітними та регулюють орга-
нізаційно-правові, адміністративні, фінансові, цивільні, гос- 
подарські, земельні, екологічні та інші відносини в сфері енерге-
тики. 

Структура енергетичного законодавства України, нормами 
якої регулюються суспільні відносини, що виникають в сфері 
енергетики, створення, використання та трансформації енергії як 
рухомої сили забезпечення енергетичної безпеки, задоволення 
потреб суспільства і створення умов для підтримки його життєді-
яльності, складається з норм національного законодавства, до 
якого входять закони та інші нормативно-правові акти підзакон-
ного характеру, норм міжнародного законодавства, норм Євро-
пейського законодавства, через призму адаптації національного 
законодавства до Європейського. 

В залежності від того, що стоїть в пріоритеті реалізації націо-
нальної енергетичної політики, встановлення ступеня участі дер-
жави в управлінні розвитку енергетиці, створення стабільного і 
сприятливого правового середовища для вітчизняних і іноземних 
інвесторів, то і отримує свій більш інтенсивний розвиток або 
приватноправові відносини у сфері енергії, або публічно-правові, 
які в кінцевому підсумку відображають публічні та приватні ін-
тереси права власності і інші майнові права на енергетичні ресу-
рси, що в свою чергу має вплив на довкілля та природне середо-
вище. 
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Сільське господарство є пріоритетною галуззю економіки 
України. Проте його безсистемне ведення протягом останнього 
століття викликало широкомасштабні зміни у земле- та водоко-
ристуванні, що спричинило деградацію екосистем. Ведення сіль-
ського господарства відбувається без урахування особливостей 
місцевих ландшафтів та біорізноманітності. Окрім того, застосу-
вання агрохімікатів (пестицидів та добрив) спричинили змен-
шення якості води та ґрунту в сільській місцевості. Зокрема, поя-
ва зміни водних потоків та якості води спричинили серйозні 
екологічні, економічні та соціальні наслідки, у тому числі, завда-
ли негативного впливу на здоров’я людини та на зменшення рек-
реаційної цінності земель. Екологічні зміни пов’язані також із де-
градацією земель у результаті їх забруднення, ерозії, засолення, а 
також поступової втрати комах-запилювачів та тварин, які по-
люють на шкідників. 

Саме тому на сьогодні актуальності набуває реалізація прин-
ципу сталого використання природних ресурсів. Основи якого 
закладено на Конференції ООН з навколишнього природного се-
редовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро в 1992 році, де в «Порядку 
денному на ХХІ століття» наголошувалось на необхідності вико-
ристання комплексного підходу до вирішення проблем навколи-
шнього середовища. Тому за ініціативою ООН було відкрито для 
підписання Конвенцію про охорону біологічного різноманіття 
1992р., за якою 192 країни (у тому числі й Україна) є її сторона-
ми. Цілями цієї Конвенції визначено: збереження біологічного рі-
зноманіття, стале використання його компонентів і спільне одер-
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жання на справедливій і рівній основі вигод, пов’язаних з вико-
ристанням генетичних ресурсів і шляхом надання необхідного 
доступу до генетичних ресурсів і шляхом належної передачі від-
повідних технологій з урахуванням усіх прав на такі ресурси і те-
хнології, а також шляхом належного фінансування. 

На виконання Конвенції розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 22 вересня 2004 р. було схвалено Концепцію Загаль-
нодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005-2025 
роки, за якою визначено, що біорізноманіття є національним ба-
гатством України, збереження та невиснажливе використання 
якого визнано одним з пріоритетів державної політики в сфері 
природокористування, екологічної безпеки та охорони довкілля, 
невід’ємною умовою поліпшення його стану та екологічно зба-
лансованого соціально-економічного розвитку. 

Очевидно, що одноманітність ведення сільського господарст-
ва призводить до нераціонального використання природних ре-
сурсів, забруднення ґрунтів, вод та не дає ефективного результа-
ту в процесі подолання світової продовольчої кризи. Тому 
альтернативою традиційного сільського господарства в сучасних 
умовах є ведення органічного сільського господарства.  

Україна має значний потенціал для виробництва органічної 
сільськогосподарської продукції, підтвердженням чого є статис-
тичні дані Міжнародної федерації органічного сільськогосподар-
ського руху (англ. – IFOM), за якими простежується позитивна 
тенденція розвитку органічного виробництва. Так, станом на 
2002 р. в Україні було зареєстровано 31 господарство, що отри-
мало статус «органічного», в 2016 р. нараховувалось 390 сертифі-
кованих органічних господарств, а загальна площа сертифікованих 
органічних сільськогосподарських земель склала 421200 га [1]. 

Проте внаслідок нескоординованої державної аграрної полі-
тики, органічне виробництво на сьогодні так і не стало пріорите-
тним напрямком аграрного сектору України. Причиною цього є 
недосконала нормативно-правова база. Аналіз аграрного законо-
давства дає підстави стверджувати про відсутність спеціального 
механізму державної підтримки виробників органічної сільсько-
господарської продукції. 

В цьому аспекті цікавим є досвід Європейського Союзу. Так, у 
більшості країн ЄС органічне сільське господарство підтриму-
ється агроекологічними заходами, які компенсують фермерам 
втрати (або недоотримані вигоди), які пов’язані з виробництвом, 
створені більш дбайливим сільським господарством, яке приділяє 
більше уваги захисту довкілля та добробуту сільськогосподарсь-



143 

ких тварин. Крім того, прямі виплати є доступними для всіх фер-
мерів, хто виконує базові вимоги для захисту навколишнього се-
редовища та добробуту тварин (система «cross compliance» у ра-
мках Схеми єдиних виплат (single payment scheme, SPS). 
Органічні фермери можуть подаватися на отримання додаткових 
субсидій, які зазвичай виплачуються під час добровільних агрое-
кологічних заходів [2, c. 14]. 

В Україні існують деякі мінімальні екологічні стандарти, проте 
всі вони базуються на пострадянських технологіях та функціональ-
но регулюють питання, пов’язані більше з будівництвом, ніж з екс-
плуатацією сільськогосподарських споруд за прямим призначенням. 
Крім того, значною проблемою в аграрному секторі країни є значна 
кількість надзвичайних ситуацій техногенного та природного похо-
дження (наприклад, екологічна катастрофа в сольовому руднику в 
селищі Солотвино, деградація та забруднення земель внаслідок во-
єнного конфлікту, опустелювання в Херсонській області, хімічне 
забруднення земель і водойм та інші). На цей час не існує комплек-
сного підходу до біологічної безпеки країни [3]. 

Таким чином, забезпечення сталого природокористування в 
сільському господарстві є можливим за умов закріплення та запро-
вадження в аграрному законодавстві комплексу організаційно-
правових заходів, серед яких: 1) належне організаційно-правове за-
безпечення розвитку органічного сільськогосподарського виробни-
цтва; 2) прийняття мінімальних екологічних стандартів та індикато-
рів впливу в сільському господарстві; 3) запровадження комплекс-
ного підходу до управління шкідниками відповідно до рекомен-
дацій ФАО та Європейської асоціації з контролю за шкідниками. 
4) розроблення чіткої програми поводження з відходами на сільсь-
когосподарських територіях; 4) запровадження системи ефективно-
го управління надзвичайними ситуаціями техногенного та природ-
ного походження у сільському господарстві. 
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Процедура оцінки впливу на довкілля є процедурою, що пе-

редбачає прийняття рішення уповноваженого органу. Згадане рі-
шення покликане встановити такі умови здійснення планованої 
діяльності, які б дозволяли знизити рівень негативного впливу на 
довкілля та об’єкти власності до прийнятного рівня. Схожі функ-
ції покликані також виконувати деякі інші дозвільні процедури. 
Серед таких процедур слід назвати: процедуру надання дозволу 
на викиди забруднювальних речовину у атмосферне повітря ста-
ціонарними джерелами; дозвіл на спеціальне водокористування 
(у частині скидання забруднювальних речовин) та інші.  

Підписанням Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сто-
рони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [0] 
(далі – Угода про асоціацію) Україна взяла на себе зобов’язання уз-
годити своє законодавство з вимогами Директиви 2011/92/ЄС Єв-
ропейського парламенту та Ради від 13 грудня 2011 року про оцінку 
наслідків певних державних та приватних проектів для навколиш-
нього природного середовища [0] та Директиви 2010/75/ЄС Євро-
пейського парламенту та Ради від 24 листопада 2010 року про про-
мислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення) 
[0]. Перша директива передбачає створення процедури оцінки 
впливу на довкілля, а друга впровадження інтегрованого дозволу та 
використання принципу, згідно з яким технологія чи методи керу-
вання, яких використовує суб’єкт господарювання повинні бути 
найкращими з доступних (далі – принцип ВАТ).  

Для створення в Україні інтеґрованого дозволу необхідно 
об’єднати: процедуру отримання дозволу на викиди забруднюва-
льних речовин стаціонарними джерелами, процедуру отримання 
дозволу на здійснення спеціального водокористування.  

На наш погляд, для ефективної імплементації вимоги Директиви 
2011/92/ЄС та Директиви 2010/75/ЄС для видів діяльності, для здій-
снення яких отримання інтегрованого дозволу є обов’язковим, не-
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обхідно поєднати в одній процедурі такі процедури: процедуру 
ОВД, процедуру отримання дозволу на викиди забруднювальних 
речовин стаціонарними джерелами, процедуру отримання дозволу 
на здійснення спеціального водокористування, процедуру отриман-
ня дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, 
процедуру отримання дозволу на виконання будівельних робіт.  

Такий крок дозволить не лише знизити адміністративний тиск на 
суб’єктів господарювання, що замість обов’язку отримувати п’ять 
дозволів, будуть отримувати лише один дозвіл. Запропоноване 
об’єднання процедур отримання документів дозвільного характеру 
дозволить також посилити екологічний результат таких процедур.  

Посилення екологічного потенціалу об’єднаної процедури ві-
дбудеться тому, що об’єднана процедура призведе до створення 
інтеґрованого дозволу, який у свою чергу дозволить використо-
вувати принцип ВАТ. Потреба у створенні інтегрованого дозволу 
для належної реалізації принципу ВАТ пояснюється непорівню-
ваністю елементів довкілля (неможливо сказати, який елемент 
довкілля є ціннішим: повітря, вода чи ґрунт). У зв’язку з цим те-
хнологія може бути найкращою лише для конкретної місцевості, 
в якій розташовано промислове устаткування.  

Поєднання в одній процедурі процедури ОВД та процедур отри-
мання дозволів, на базі яких має бути створена процедура інтегро-
ваного дозволу (процедури видачі дозволу на викиди забруднюва-
льних речовин у атмосферне повітря та процедури видачі дозволу 
на спеціальне водокористування; процедура дозволу на здійснення 
операцій у сфері поводження з відходами) дозволить уникнути си-
туації, коли на стадії процедури ОВД, схвалюється один варіант бу-
дівництва чи експлуатації промислового устаткування, а на стадії 
отримання інтегрованого дозволу зовсім інший [0 c. 29–30].  

Всіх цих заходів можна було реалізувати ще під час розробки 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 
№ 2059-VIII [0], на жаль, ця можливість була упущена. Залиша-
ється сподіватися на те, що в ході і подальшої наближення зако-
нодавства України до вимог права ЄС описані вище пропозиції 
будуть враховані.  
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23 травня 2017 року Верховною Радою прийнято Закон України 

№ 2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – Закон), який 
докорінно змінив підхід щодо запобігання шкоді довкіллю, забезпе-
чення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального вико-
ристання і відтворення природних ресурсів. Така оцінка здійсню-
ється в процесі прийняття рішень про провадження певних видів 
господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля. 
Розглянемо актуальні правові питання оцінки впливу на довкілля. 

Передусім у ст. 1 названого Закону визначено, що вплив на 
довкілля – це будь-які наслідки планованої діяльності для до-
вкілля, в тому числі наслідки для безпечності життєдіяльності 
людей та їхнього здоров’я, флори, фауни, біорізноманіття, ґрун-
ту, повітря, води, клімату, ландшафту, природних територій та 
об’єктів, історичних пам’яток та інших матеріальних об’єктів чи 
для сукупності цих факторів, а також наслідки для об’єктів куль-
турної спадщини чи соціально-економічних умов, які є результа-
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том зміни цих факторів. З метою запобігання або ж мінімізації 
таких наслідків і має здійснюватися розглядувана оцінка. 

Зазначимо, що здійснення оцінки впливу на довкілля є 
обов’язковою у процесі прийняття рішень про провадження ви-
значених Законом видів планованої господарської діяльності. Та-
ка діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття 
рішення про її провадження. 

Так, згідно ч. 3 ст. 3 Закону сільське й водне господарство, лі-
сівництво включені до так званої другої категорії видів планова-
ної діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на до-
вкілля та підлягають оцінці. До них віднесені: (а) сільсько-
господарське та лісогосподарське освоєння, рекультивація та 
меліорація земель (управління водними ресурсами для ведення 
сільського господарства, у тому числі із зрошуванням і меліора-
цією) на територіях площею 20 га і більше або на територіях та 
об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на 
площі 5 га і більше, будівництво меліоративних систем та окре-
мих об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем; 
(б) насадження лісу (крім лісовідновлювальних робіт) на площі 
понад 20 га або на територіях та об’єктах природно-заповідного 
фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 га і більше; (в) зміна 
цільового призначення земель сільськогосподарського призна-
чення (якщо така зміна здійснюється для провадження господар-
ської діяльності, що може мати значний вплив на довкілля) та 
зміна цільового призначення особливо цінних земель; (г) потуж-
ності для вирощування: птиці (40 тис. місць і більше); свиней 
(1 тис. місць і більше, для свиноматок – 500 місць і більше); ве-
ликої та дрібної рогатої худоби (1 тис. місць і більше); кролів та 
інших хутрових тварин (2 тис. голів і більше); (д) установки для 
промислової утилізації, видалення туш тварин та/або відходів 
тваринництва; (е) інтенсивна аквакультура з продуктивністю 
10 тонн на рік і більше або на територіях та об’єктах природно-
заповідного фонду чи в їх охоронних зонах; (є) намив територій 
на землях водного фонду. 

Сама оцінка впливу на довкілля передбачає таку процедуру: 
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з такої оцінки; 
2) проведення громадського обговорення; 3) аналіз уповноваже-
ним органом інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на до-
вкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт госпо-
дарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під 
час громадського обговорення, під час здійснення процедури 
оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; 4) надання 
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уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу 
на довкілля; 5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 
у рішенні про провадження планованої діяльності (ст. 2 Закону). 

Звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обгово-
рення та висновок з оцінки впливу на довкілля подаються суб’єк-
том господарювання для отримання рішення органу державної 
влади або органу місцевого самоврядування про провадження 
планованої діяльності, яке є підставою для початку провадження 
цієї діяльності, встановлює (затверджує) параметри та умови 
провадження планованої діяльності. Таке рішення приймається у 
формі документа дозвільного характеру або іншого акта органу 
державної влади чи органу місцевого самоврядування у порядку, 
встановленому законодавством. 

Зазначимо, що незважаючи на внесення Законом відповідних 
змін у тому числі й до актів аграрного законодавства (Законів 
України «Про пестициди і агрохімікати», «Про дитяче харчуван-
ня», «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробу-
ванні, транспортуванні та використанні генетично модифікова-
них організмів», «Про аквакультуру») нормативні приписи щодо 
оцінки впливу на довкілля підлягають включенню й до інших но-
рмативно-правових актів, якими регламентовано провадження 
сільськогосподарської діяльності. 
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За наслідками здійснюваного в Україні реформування земель-

них відносин на засадах децентралізації влади і розширення пов-
новажень територіальних громад у вирішенні питань щодо вико-
ристання і охорони земель поступово відбуваються зміни в 
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усталених у теорії земельного права і у практиці застосування 
земельного законодавства підходах до розуміння інституційно-
функціонального регулювання органами державної влади та міс-
цевого самоврядування земельних відносин з огляду на законо-
давчі вимоги щодо обов’язкової участі громадськості у прийнятті 
органами державної влади і місцевого самоврядування рішень 
щодо планування земель, землеустрою, адміністративно-терито-
ріального устрою, формування територій об’єднаних територіа-
льних громад, проведення стратегічної екологічної оцінки, а та-
кож оцінки впливу на довкілля планованої господарської 
діяльності у різних галузях економіки. 

У цьому зв’язку особливої актуальності набувають питання 
проведення стратегічної екологічної оцінки у плануванні викори-
стання та охорони земель у зв’язку з прийняттям 20 березня 2018 
року закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»[1], но-
рми якого спрямовані на регулювання відносин у сфері оцінки 
наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, ви-
конання документів державного планування та поширюється на 
документи державного планування, які стосуються сільського го-
сподарства, лісового господарства, рибного господарства, енер-
гетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, ви-
користання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, 
туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання 
яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять 
види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передба-
чено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які 
вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій 
та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі 
(далі – території з природоохоронним статусом), крім тих, що 
стосуються створення або розширення територій та об’єктів при-
родно-заповідного фонду.  

Порівняльний аналіз змісту норм цього закону із нормами 
чинного ЗК України, закону України «Про регулювання містобу-
дівної діяльності», іншими законами і підзаконними актами, які 
регулюють відносини у сфері планування земель і територій по-
казує, що поняття «стратегічна екологічна оцінка», як і поняття 
«оцінка впливу на довкілля», яке закріплено у законі України 
«Про оцінку впливу на довкілля» від 23 травня 2017 року [2], є 
новими правовими категоріями, юридична природа яких у теорії 
земельного права залишається недостатньо дослідженою.  

Відповідно до п. 7 ст. 1 закону України «Про стратегічну еко-
логічну оцінку», поняття «стратегічна екологічна оцінка» – це 
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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 не-
гативних 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 доку-
менті державного планування звіту про стратегічну екологічну 
оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій, 
інформування про затвердження документа державного плану-
вання та здійснюється у порядку, визначеному цим законом. 

Науково-теоретичний аналіз змісту законодавчого визначення 
такого поняття показує, що об’єктом правового регулювання у 
сфері стратегічної екологічної оцінки мають бути суспільні від-
носини, які виникають, змінюються і припиняються у процедурі 
визначення, опису та оцінювання наслідків виконання докумен-
тів державного планування для довкілля. При цьому для плану-
вання земель та їх використання і охорони важливим є з’ясування 
сутності нового для теорії земельного права поняття «документи 
державного планування» та «довкілля». Щодо першого поняття, 
то у п. 3 ст. 1 закону «Про стратегічну екологічну оцінку» доку-
менти державного планування визначаються як стратегії, плани, 
схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, 
державні цільові програми та інші програми і програмні докуме-
нти, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підляга-
ють затвердженню органом державної влади, органом місцевого 
самоврядування. Якщо виходити із того, які форми планування 
земель і територій закріплені у чинному ЗК Україні, у законах 
«Про регулювання містобудівної документації» від 17 лютого 
2011 року[3], «Про землеустрій» від 22 травня 2003 року [4] та 
інших законах, то можна стверджувати, що процедура стратегіч-
ної екологічної оцінки має обов’язково застосовуватись практич-
но у всіх випадках, коли органи державної влади чи місцевого са-
моврядування приймають рішення про затвердження Генераль-
них планів, зонування територій, планів земельно-господарського 
устрою, схем використання і охорони земель. Відтак стратегічна 
екологічна оцінка є однією з істотних ознак змісту планування 
земель як одного з принципів правового регулювання земельних 
відносин, а також як окремої функції органів державної влади і 
місцевого самоврядування у забезпеченні раціонального викори-
стання і охорони земель. Тому планування земель не може здійс-
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нюватись без врахування оцінки наслідків для довкілля, у тому 
числі для здоров’я населення, тобто маються на увазі будь-які 
ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, 
надр, клімату, повітря, води, ландшафту, природних територій та 
об’єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я, 
матеріальних активів, об’єктів культурної спадщини та взаємодія 
цих факторів. 

З врахуванням викладеного можна зробити загальний висно-
вок про те, що в сучасних умовах істотно змінюється юридична 
природа планування земель у механізмі державно-правого регу-
лювання земельних відносин з огляду на закріплені у законах 
принципи і вимоги щодо обов’язкового врахування стратегічної 
екологічної оцінки у виконанні документів державного плану-
вання щодо використання і охорони земель як об’єкта права вла-
сності Українського народу і основного національного багатства, 
що перебуває під особливою охороною держави. В свою чергу це 
зумовлює до необхідності науково-теоретичного аналізу практи-
ки застосування названих законів у плануванні використання зе-
мель в умовах децентралізації влади, формування об’єднаних те-
риторіальних громад.  
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Питання захисту прав на землю є дуже актуальним, оскільки 

кожен власник земельної ділянки або землекористувач має певні 
гарантії щодо непорушення своїх прав. Стаття 152 Земельного 
кодексу України (далі – ЗК України) містить способи захисту 
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прав на земельні ділянки, які здійснюються певними шляхами, 
серед яких переважають способи захисту більш притаманні для 
врегулювання нормами Цивільного кодексу України (далі – ЦК 
України). Тільки пункт б) ст. 152 ЗК України враховує природні 
властивості земельної ділянки та зобов’язує відновити стан земе-
льної ділянки, який існував до порушення. Також цікавим є звер-
нення до ч. 2 ст. 152 ЗК України, яка передбачає право власника 
земельної ділянки або землекористувача вимагати усунення 
будь-яких порушень його прав на землю. Якщо розглядати у ши-
рокому розумінні, то, звичайно, можна трактувати це положення, 
як порушення права власності або права користування земельни-
ми ділянками. Але також це питання можна розглядати і у вузь-
кому розумінні, звернувшись до ст. 90 ЗК України «Права влас-
ників земельних ділянок» та ст. 95 ЗК України «Права землеко-
ристувачів». Якщо проаналізувати ст. 90 ЗК України, то можна 
побачити, що перелічені права торкаються прав щодо викорис-
тання корисних властивостей землі, спорудження об’єктів неру-
хомості, відшкодування збитків тощо. Аналогічні права мають і 
землекористувачі, відповідно до ст. 95 ЗК України. Бачимо, що 
таке важливе право, як право на безпечне довкілля, що безпосе-
редньо надається громадянам Конституцією України, норми Зе-
мельного кодексу не передбачають.  

Звернемося до обов’язків власників земельних ділянок (ст. 91 
ЗК України) та землекористувачів (ст. 96 ЗК України), які у бі-
льшості якраз вже спрямовані на збереження землі, як природно-
го ресурсу, та захист прав власників суміжних земельних ділянок 
та землекористувачів. Наприклад, серед обов’язків можна пере-
рахувати: забезпечення використання земельної ділянки за цільо-
вим призначенням; додержання вимог законодавства про охоро-
ну довкілля; своєчасну сплату земельного податку; підвищення 
родючості ґрунтів та зберігання інших корисних властивостей 
землі; своєчасне надання відповідним органам виконавчої влади 
та органам місцевого самоврядування даних про стан і викорис-
тання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановле-
ному законом; дотримання правил добросусідства та обмежень, 
пов’язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних 
зон; зберігання геодезичних знаків, протиерозійних споруд, ме-
режі зрошувальних і осушувальних систем тощо. 

Втім, не дивлячись на те, що покладення обов’язків на влас-
ників земельних ділянок та землекористувачів, мало б забезпечи-
ти й права суміжних власників, сусідів та інших осіб та надати 
останнім гарантії захисту їх прав, зокрема, й на безпечне довкіл-
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ля, такий висновок буде передчасним. З цього приводу можна 
навести наступні міркування.  

Наприклад громадянин, який орендує частину земельної діля-
нки, тривалий час забруднює її відходами, тобто не виконує 
обов’язки, які покладенні на нього, як на користувача, відповідно 
до ЗК України. Відповідно до ст. 143 таке порушення може стати 
підставою для примусового припинення права на земельну діля-
нку, але: по-перше, воно здійснюється у судовому порядку; по-
друге, в строки, встановлені вказівками (приписами) центрально-
го органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромис-
ловому комплексі; по-третє, ст. 144 ЗК України передбачена пев-
на процедура припинення права користування земельними ділян-
ками, де тільки на попередження про усунення може піти до 60 
днів. Тобто, виходячи із наведеного прикладу, маємо наступне: 
власник земельної ділянки або її користувач мають певні 
обов’язки за невиконання або порушення яких можуть настати 
негативні наслідки у вигляді адміністративного стягнення або 
припинення права на земельну ділянку, але ініціаторами пока-
рання будуть, центральний орган виконавчої влади, який фіксує 
порушення, та органи виконавчої влади або органи місцевого са-
моврядування, які виносять рішення про припинення права кори-
стування земельною ділянкою. Власник земельної ділянки може 
лише заявити про своє право на відшкодування збитків, якщо та-
кі йому було завдано. 

Але, якщо б серед прав власника земельної ділянки було за-
кріплено право на безпечне довкілля, то у разі, забруднення зе-
мель радіоактивними і хімічними речовинами, відходами, стіч-
ними водами, забруднення земель бактеріально-паразитичними і 
карантинно-шкідливими організмами, засмічення земель заборо-
неними рослинами, пошкодження і знищення родючого шару 
ґрунту, об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних сис-
тем, порушення встановленого режиму використання земель, що 
особливо охороняються, а також використання земель способа-
ми, які завдають шкоди здоров’ю населення, він міг би звернути-
ся до суду за захистом свого права або ініціювати застосування 
будь-якого іншого із засобів захисту прав на земельні ділянки [1]. 

Таким чином, можна зробити висновки, що окреслене питання 
не є врегульованим нормами Земельного кодексу України. І хоча 
й останній містить значну кількість норм, які підкреслюють зна-
чимість охорони землі та її цільового використання та мають за-
безпечувати право на безпечне довкілля, але цього недостатньо. 
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Пропонується розглядати право на безпечне довкілля не тільки 
через обов’язки власників земельних ділянок та землекористува-
чів, але й закріпити серед прав останніх, що надасть їм додаткові 
гарантії захисту земельних прав. 
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В юридичний науці клімат розглядається як об’єкт еколого-

правової охорони, що має природне походження, характеризуєть-
ся станом кліматичної системи, визнаний нормами міжнародного 
екологічного права у якості об’єкта, на який здійснюється небез-
печний антропогенний вплив у формі юридично визначених ви-
дів діяльності та потребує вжиття спеціальних міжнародних і 
державно-правових заходів, спрямованих на стабілізацію конце-
нтрацій парникових газів в атмосфері [1, с. 3]. 

Таким чином, у Законі України «Про Основні засади (страте-
гію) державної екологічної політики на період до 2020 року» від 
21 грудня 2010 р. [2] були закріплені засади державної політики з 
адаптації до зміни клімату, розроблення та поетапне виконання 
національного плану заходів щодо пом’якшення наслідків зміни 
клімату та запобігання антропогенному впливу на зміну клімату 
на період до 2030 року.  

В еколого-правовій літературі наголошується, що на сьогодні 
проблема коливань і змін клімату набула світового значення, які 
є наслідком природних процесів, обумовлених взаємодією між 
атмосферою, океаном, поверхнею суші та біотою, а також впли-
вом на клімат господарської діяльності людини, у першу чергу 
викидів в атмосферу парникових газів, таких як діоксид вуглецю 
та метан [3, с. 229]. При цьому, одним з головних завдань міжна-
родної екологічної безпеки вважається така охорона атмосферно-
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го повітря, яка має вирішити проблему глобальної зміни клімату 
[4, с. 181]. 

Відповідно до Паризької угоди від 12 грудня 2015 р. (м. Париж, 
Франція; ратифікована Законом України від 14 липня 2016 р.)  
адаптація до зміни клімату є глобальним викликом, що постає 
перед усіма у місцевому, субнаціональному, національному, ре-
гіональному і міжнародному вимірах та є ключовим компонен-
том і робить внесок у довгострокове глобальне реагування на 
зміну клімату з метою захисту людей, засобів до існування та 
екосистем (п. 2 ст. 7). У зв’язку з цим, набуває важливості підт-
римка та міжнародне співробітництво щодо зусиль з адаптації до 
зміни клімату (п. 6 ст. 7) та визначається необхідність запобіган-
ня, мінімізації та вирішення питань втрат і збитків, пов’язаних з 
несприятливими наслідками зміни клімату, у тому числі екстре-
мальними погодними явищами та явищами, які повільно відбу-
ваються, а також роль сталого розвитку у зниженні ризику втрат і 
збитків (п. 1 ст. 8), що обумовлює необхідність здійснення оцінки 
впливу на довкілля в даній сфері. 

Нещодавно, 30 квітня 2018 р. у м. Бонн (Федеративна Респуб-
ліка Німеччина) відбувся останній раунд переговорів по розробці 
«механізму реалізації» Паризької угоди, покликаної не допустити 
підвищення середньої глобальної температури більше, ніж на 1,5-
2 градуси за Цельсієм. На даній зустрічі учасники попередили 
світову спільноту, що глобальне потепління – найгостріша про-
блема нашого часу і наслідки зміни клімату будуть тільки поси-
люватися, якщо вже сьогодні не буде зроблено рішучих заходів зі 
скорочення емісій парникових газів в атмосферу [5]. Такими за-
ходами в Україні, на наш погляд, повинна стати оцінка впливу на 
довкілля, дотримання її висновку та подальший контроль. 

Про існуючі проблеми еколого-правового механізму в сфері 
охорони клімату та його невідповідність низці європейських ви-
мог неодноразово зазначалося в спеціальній літературі. Зокрема, 
це стосується таких питань, як: скорочення викидів парникових 
газів шляхом стимулювання відновлювальних джерел енергії; то-
ргівлі дозволами на викиди парникових газів; регулювання фто-
рованих викидів парникових газів; скорочення викидів парнико-
вих газів у галузі транспорту; забезпечення адаптації до зміни 
клімати [1, с. 9].  

У зв’язку з цим, особливої актуальності набувають положення 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23 травня 
2017 р. Відповідно до ст. 6 даного Закону звіт з оцінки впливу на 
довкілля, підготовку якого забезпечує суб`єкт господарювання і 
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який несе відповідальність за достовірність наведеної у звіті ін-
формації згідно із законодавством, обов’язково повинен включа-
ти опис кліматичних факторів, які ймовірно зазнають впливу з 
боку планованої діяльності. Крім того, у звіті з оцінки впливу на 
довкілля має міститися оцінка можливого впливу на клімат, зу-
мовленого впливом планованої діяльності, а саме характер і мас-
штаби викидів парникових газів та чутливість діяльності до зміни 
клімату. Отже, оцінка впливу на довкілля повинна стати факто-
ром мінімізації негативних наслідків планової діяльності конкре-
тного суб’єкта господарювання на клімат, що чітко обумовлено в 
даному Законі. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що існує необхідність продов-
ження наукових пошуків щодо вирішення окреслених проблем, 
аналізу та дослідження міжнародно-правових документів з метою 
удосконалення національного законодавства та поліпшення спів-
робітництва з іншими державами для попередження негативного 
впливу від планової діяльності на зміни клімату. З огляду на су-
часний процес адаптації національного законодавства до законо-
давства Європейського Союзу більш поглибленого вивчення по-
требують європейсько-правові підходи до формування сучасної 
цілісної правової моделі забезпечення екологічної безпеки у 
зв’язку зі зміною клімату, одним з яких є оцінка впливу на до-
вкілля. 
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1. Україна обрала шлях євроінтеграції, підписавши Угоду про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Сою-
зом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони [1]. Важливим компонентом 
та групою міжнародно-правових зобов’язань нашої держави у ві-
дповідності із зазначеною угодою та іншими міжнародними еко-
логічними договорами є запровадження ефективної оцінки впли-
ву на навколишнє середовище не тільки на рівні адаптації 
власного законодавства до вимог екологічного законодавства ЄС, 
але і на стадії реалізації цих процедур на практиці. 

2. У преамбулі Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля», який було прийнято 25 травня 2017 року (далі – Закон про 
оцінку) наголошується на тому, що «...Закон встановлює правові 
та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої 
на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпе-
ки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення 
природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про проваджен-
ня господарської діяльності, яка може мати значний вплив на до-
вкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних ін-
тересів.» [2] 

Прийняття даного закону та набуття ним чинності ( з 18 груд-
ня 2017 року) фактично встановив новий правопорядок у сфері 
видачі дозволів на здійснення різних видів господарської діяль-
ності, яка може спричиняти значний вплив на навколишнє сере-
довище та оцінки такого впливу. На підставі норм даного закону 
втратив чинність Закон України «Про екологічну експертизу», 
внесено зміни та доповнення до 40 кодексів і законів України, в 
частині заміни процедури екологічної експертизи на оцінку 
впливу на навколишнє природне середовище. На виконання по-
ложень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» прийн-
ято три постанови Кабінету Міністрів України. 

На перший погляд, такі зміни законодавства мають забезпечи-
ти повноцінну оцінку всих негативних впливів на довкілля пла-
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нованої діяльності, забезпечити екологічну безпеку, раціональне 
використання природних ресурсів та охорону довкілля. Проте, 
аналіз положень нового Закону та підзаконних актів дозволяє го-
ворити про низку питань, що потребують вдосконалення або вре-
гулювання.  

3. Основні норми Закону про оцінку більшою мірою зорієнто-
вані на процес підготовки документації по проведенню оцінки 
впливу на довкілля, а не самого змісту проведення такої оцінки. 
Безперечно це набуває особливого значення, коли визначаємо 
безпосередніх суб’єктів такої оцінки, якими є суб’єкти господа-
рювання, органи державної влади, органи місцевого самовряду-
вання, які є замовниками планованої діяльності, і в контексті За-
кону про оцінку прирівнюються до суб’єктів господарювання, 
уповноважений центральний орган (сьогодні це Мінприроди 
України), уповноважені територіальні органи – відповідні під-
розділи з питань екології та природних ресурсів обласної, міської 
Київської та Севастопольської державної адміністрації, інші ор-
гани виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки 
Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи міс-
цевого самоврядування, громадскість, а у випадках оцінки транс-
кордонного впливу-держава походження та зачеплена держава. 

Висновок про оцінку впливу на довкілля готують уповнова-
жені територіальні органи – відповідні підрозділи з питань еко-
логії та природних ресурсів обласної, міської Київської та Севас-
топольської державної адміністрації, або у випадках, коли 
планована діяльність може мати: значний транскордонний вплив; 
може мати вплив на довкілля двох і більше областей, або замов-
ником якої є обласна, Київська або Севастопольська міські адмі-
ністрації; стосується зони відчуження або зони безумовного 
(обов’язкового) відселенняі території, що зазнала радіоактивного 
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи; або фінансу-
ватиметься із залученням іноземних кредитів під державні гранти 
– уповноважений центральний орган – Міністерство екології та 
природних ресурсів України (ст. 9). 

У відповідності із ст. 10 Закону про оцінку уповноважені тері-
торіальні або центральний орган для забезпечення здійснення 
оцінки на довкілля та підготовки висновку з оцінки впливу на 
довкілля можуть (а не зобов’язані) утворювати експертні комісії з 
оцінки впливу на довкілля. Члени таких експертних комісій ма-
ють обиратися із числа експертів, внесених до реєстру, який має 
вести Міністерство екології та природних ресурсів України та 
призначаються терміном на три роки. 
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На Міністерство екології та природних ресурсів України пок-
ладено обов’язок затвердити положення про експертні комісії з 
оцінки впливу на довкілля, визначити кваліфікаційні вимоги до 
експертів та порядок ведення реєстру експертів (ч.2.ст.10 Закону 
про оцінку). Такого положення та порядку на сьогоднішній день 
не прийнято. 

Враховуючи зазначене, постає питання, а хто і з яким рівнем 
фахової підготовки на сьогодні готує висновки з оцінки впливу 
на довкілля в уповноважених територіальних та центральному 
органах? Вирішення цього питання, на нащу думку, вкрай важ-
ливим, не тільки в межах процедури оцінки впливу на довкілля, 
але і в межах реалізаії екологічної функції держави загалом. 
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доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2059-19 

 
 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ  
НА ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

 
Шпарик Н.Я., 

кандидат юридичних наук, 
асистент кафедри соціального права юридичного факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка 

 
18 грудня 2017 року набрав чинності Закон України «Про оці-

нку впливу на довкілля», який запровадив в Україні європейську 
модель екологічної оцінки і замінив застарілий пострадянський 
інститут державної екологічної експертизи, що регламентувався 
законодавством, прийнятим ще у 1995 році.  

Якщо державна екологічна експертиза могла проводитись на 
стадії реалізації прийнятих рішень, здатних вплинути негативно 
на навколишнє середовище, то оцінка впливу на довкілля – на 
стадії планування діяльності задля запобігання шкоді довкіллю та 
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до прийняття рішення про провадження господарської діяльнос-
ті. У цьому суттєва і головна відмінність цих двох процедур. 

Новий закон спрямований на запобігання шкоді довкіллю, за-
безпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального 
використання і відтворення природних ресурсів, у процесі при-
йняття рішень про провадження господарської діяльності, яка 
може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, 
громадських та приватних інтересів. Він дозволяє громадськості 
на ранніх стадіях брати участь в обговоренні планованої діяльно-
сті шляхом формування переліку питань, які будуть досліджува-
тися під час ОВД, впливати на вибір альтернативного місця здій-
снення планованої діяльності, а також на впровадження заходів, 
які зменшуватимуть вплив такої діяльності на довкілля. 

Законодавець пішов правильним шляхом і взяв Директиву 
2011/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 
2011 року лише за основу, а решту процедури адаптував під своє 
бачення та реалії. Загалом процедура ОВД передбачає прохо-
дження декількох етапів, а саме: 1) планування господарської ді-
яльності, що підлягає оцінці впливу на довкілля; 2) прийняття 
суб’єктом господарювання рішення про початок проходження 
процедури ОВД у встановленому законом порядку; 3) підготовку 
і надсилання уповноваженим органам повідомлення про плано-
вану діяльність, що підлягає ОВД; 4)підготовку суб’єктом госпо-
дарювання звіту з ОВД; 5) проведення громадського обговорен-
ня; 6) аналіз уповноваженим органом інформації, наданої у звіті з 
ОВД, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт госпо-
дарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під 
час громадського обговорення, під час здійснення процедури 
оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; 7) надання 
уповноваженим органом мотивованого висновку з ОВД, що вра-
ховує результати аналізу; 8) врахування висновку з ОВД у рі-
шенні про провадження планованої діяльності; 9) безпосереднє 
здійснення планованої діяльності (наприклад, початок будівель-
них робіт, реконструкції, демонтаж об’єктів тощо). 

Планована господарська діяльність є підставою для здійснен-
ня ОВД, якщо відповідний вид цієї діяльності та об’єктів, які мо-
жуть мати значний вплив на довкілля, закріплений у переліку в 
ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Така дія-
льність підлягає ОВД до прийняття рішення про провадження 
планованої діяльності. Це суттєве нововведення є однозначно 
правильним з точки зору врахування інтересів громадськості та 
довкілля, хоча й створює для суб’єкта господарювання багато 
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додаткових ризиків та витрат, які потрібно враховувати, адже без 
позитивного висновку з ОВД заборонено розпочинати плановану 
діяльність, а уповноважені органи можуть відмовити у видачі до-
звільних документів з цих підстав. 

Наприклад, якщо будівельна компанія планує будівництво 
житлового кварталу (комплексу багатоквартирних житлових бу-
динків) в межах населеного пункту (якщо не передбачено їх під-
ключення до централізованого водопостачання та/або водовідве-
дення), то така планована діяльність підлягає процедурі ОВД 
відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля». Припустімо, що забудовник виграє право на купів-
лю чи отримання в оренду земельної ділянки комунальної влас-
ності на конкурентних засадах у формі аукціону згідно із прави-
лами Земельного кодексу України. Він підраховує власну вигоду, 
витрати на будівництво, вивчає інфраструктуру, потреби інвесто-
рів, привабливість об’єкту, заключає договори на розробку прое-
кту будівництва, шукає партнерів, підрядників тощо. Але до при-
йняття рішення про провадження цієї планованої діяльності 
забудовник зобов’язаний отримати позитивний висновок за ре-
зультатами проведення ОВД. Тобто він вже потратив певну час-
тину коштів та час на реалізацію бізнес-проекту, але до отриман-
ня позитивного висновку від експертів, державних органів та 
громади, будівництво багатоквартирного житлового будинку за-
лишається під питанням, адже не факт що підприємець отримає 
позитивний висновок з ОВД. 

З іншої сторони, складно стало тим, хто будує нові об’єкти. 
Інші ж підприємства можуть завчасно спланувати свій розвиток 
бізнесу. Наприклад, діюча свиноферма планує збільшувати виро-
бничі потужності у наступному році, тому хоче збудувати додат-
кові приміщення для утримання більшої кількості свиней. У та-
кому випадку врахування впливу на довкілля до початку 
будівництва видається цілком раціональним та необхідним, а як-
що поряд проживають люди, то плани свиноферми можуть сер-
йозно вплинути (зокрема, погіршити) умови життя людей та 
проживання у конкретній місцевості. Тому право людини на по-
вагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла, що 
передбачено у ст. 8 Конвенції про захист прав та основополож-
них свобод, та врахування впливу на довкілля явно превалюють у 
наведеній ситуації над інтересами бізнесу. 

Можна констатувати, що до прийняття Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» суб’єктам господарювання в Україні 
було набагато простіше спершу розпочати плановану діяльність, 
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а вже потім приводити її у відповідність до вимог держави, інте-
ресів громади та довкілля згідно з європейськими стандартами, а 
багато підприємств ще й зловживали такою можливістю. Проте в 
еколого-правовій сфері надважливе значення відіграють саме 
превентивні заходи і процедура ОВД є одним з таких методів. Ді-
яльність, що пов’язана із впливом на довкілля, повинна врахову-
вати будь-які наслідки для безпечності життєдіяльності людей та 
їхнього здоров’я, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, 
води, клімату, ландшафту, природних територій та об’єктів, істо-
ричних пам’яток та інших матеріальних об’єктів чи для сукупно-
сті цих факторів, а також наслідки для об’єктів культурної спад-
щини чи соціально-економічних умов, які є результатом зміни 
цих факторів. 

 
 

ЩОДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПРИ  
ВЕДЕННІ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА 

 
Шульга М. В., 

доктор юридичних наук, професор,  
завідувач кафедри земельного та аграрного права  

Національного юридичного університету  
імені Ярослава Мудрого 

 
Введення в дію Закону України «Про оцінку впливу на до-

вкілля» передбачає необхідність здійснення оцінки впливу на до-
вкілля будь-якої планової діяльності, що проводиться суб’єктами 
господарювання. Така оцінка має запобігти заподіянню шкоди 
довкіллю, забезпечити екологічну безпеку, охорону довкілля, ра-
ціональне використання і відтворення природних ресурсів. 

Згідно з цим законом виділяються дві категорії видів планової 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний влив на довкілля 
і підлягають оцінці впливу на довкілля. До другої категорії видів 
такої планової діяльності та об’єктів поміж іншого відноситься й 
сільське господарство, в тому числі зміна цільового призначення 
земель сільськогосподарського призначення (якщо нове призна-
чення відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного 
у частинах другій та третій статті 3) та зміна цільового призна-
чення особливо цінних земель. В цьому аспекті важливого зна-
чення набуває питання, яке стосується наслідків використання 
земель сільськогосподарського призначення для ведення органі-
чного виробництва, зокрема, виробництва органічної продукції 
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(сировини) рослинного походження: чи підлягає планова діяль-
ність, пов’язана з веденням органічного землеробства, обов’яз-
ковій оцінці впливу чи ні? 

Як відомо, органічне землеробство, будучи одним із перспек-
тивних напрямів розвитку сільського господарства, дозволяє сут-
тєво зменшувати виробничо-технологічне навантаження на ґрун-
ти, агроландшафти в цілому, вирощувати екологічно чисту 
сільськогосподарську органічну продукцію, а також сприяє збе-
реженню та природному відтворенню навколишнього природно-
го середовища. 

Проблема вирощування органічної сільськогосподарської 
продукції сьогодні надзвичайно гостра та актуальна для України, 
оскільки в останні десятиріччя площа деградованих і малопроду-
ктивних ґрунтів, які потребують рекультивації, постійно зростає. 
Одним із напрямів її розв’язання виступає розвиток органічного 
виробництва сільськогосподарської продукції як сучасної систе-
ми організації сільського господарства, що дає змогу вирощувати 
високоякісну і безпечну продукцію та мінімізувати негативний 
вплив агротехнологій на довкілля. Органічне землеробство має 
довготривалі цілі, які розвивають економічні, соціальні та еколо-
гічні виміри сільськогосподарського виробництва рослинницької 
продукції. Воно охоплює низку питань щодо безпосереднього 
виробництва, товарообігу рослинницької продукції, охорони 
сільськогосподарських угідь та довкілля в цілому, а також охоро-
ни здоров’я споживачів. 

Органічне землеробство і вирощена органічна рослинницька 
продукція вважаються такими лише після отримання відповідно-
го сертифіката якості продукції та за умови дотримання усіх ви-
мог і норм органічного землекористування. До основних вимог 
ведення органічного землеробства відносяться наступні: а) орга-
нічне землеробство здійснюється лише на екологічно чистих зе-
млях; б) вирощування сільськогосподарських культур здійсню-
ється без використання синтетичних мінеральних добрив, гене-
тично модифікованого насіння і садивного матеріалу, пести-
цидних технологій; в) захист посівів від хвороб і шкідників 
здійснюється агротехнічними заходами, мікробіологічними пре-
паратами та профілактичними засобами. 

Одним із важливих питань ефективного ведення органічного 
землеробства залишається визначення спеціальних зон, що за ре-
зультатами сертифікації земель сільськогосподарського призна-
чення й аналізом кліматичних умов можуть забезпечувати одер-
жання органічної продукції рослинництва стандартизованої якості. 
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Загальновідомо, що якість продукції рослинництва формуєть-
ся під впливом екологічних чинників, до яких, передусім, нале-
жать природні (ґрунти, температура, опади, інсоляція тощо) й ан-
тропогенні (технології вирощування, забруднення сільськогоспо-
дарських угідь унаслідок людської діяльності тощо). Законом 
України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподар-
ської продукції та сировини» (ст. 23) передбачено, що 
обов’язковою є оцінка придатності земель (ґрунтів) для виробни-
цтва органічної продукції та сировини, а також встановлення зон 
виробництва органічної продукції. Сьогодні здійснюється розро-
блення способів оцінювання придатності ґрунтів для їхньої пода-
льшої сертифікації й гарантування стандартизованої якості про-
дукції. В основу способу оцінювання придатності ґрунтів мають 
бути покладені системний аналіз та оцінка їхнього агроекологіч-
ного стану шляхом синтезування груп показників, що характери-
зують їх родючість та рівень забруднення. При визначенні допус-
тимих рівнів (концентрації) забруднюючих речовин спеціалісти-
ґрунтознавці використовують наступні нормативні документи: 
СанПиН 2264-80 «Предельно допустимые концентрации химиче-
ских веществ в почве (ПДК)»; СанПиН 4266-87 «Методические 
указания по оценке степени опасности загрязнения почвы хими-
ческими веществами»; ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги 
щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх 
класу небезпеки для здоров’я населення»; ДСанПін 8.8.1.2.3.4-
000-2001 «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту 
пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продук-
тах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, 
ґрунті»; ДСТУ 4944:2008 «Встановлення допустимих концентра-
цій шкідливих речовин» від 01.01.2009 р.; ДСТУ 7244:2011 
«Якість ґрунту. Спеціальні сировинні зони. Загальні вимоги». 
Отримані показники родючості ґрунтів відповідно до їхнього ти-
пу та гранулометричного складу, які вважаються еталонними, 
передбачені державними стандартами: ДСТУ 4288:2004 «Якість 
ґрунту. Паспорт ґрунтів»; ДСТУ 4362:2004 «Якість ґрунту. Пока-
зники родючості ґрунтів». 

Використання такого підходу до визначення параметрів 
придатності основних типів ґрунтів, які найпоширеніші в 
Україні, для ведення органічного виробництва продукції рос-
линництва усуває всі сумніви про необхідність проведення 
обов’язкової оцінки впливу планової господарської діяльності, 
пов’язаної з виробництвом органічної продукції рослинного 
походження. 
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Слід підкреслити, що ґрунти за їхньою відповідністю вимогам 
органічного виробництва мають оцінюватися й за показниками 
їхнього забруднення. В даному випадку йдеться про вміст рухо-
мих форм важких металів (свинець, калій, хром, ртуть) і залишків 
пестицидів (ДДТ і його метаболітів, гексахлоран); щільність ра-
діоактивного забруднення. Найбільш розповсюдженими забруд-
нювачами вважаються автомобільний транспорт і об’єкти, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля. Вони відносяться до першої категорії видів 
планової діяльності, яка здійснюється суб’єктами господарюван-
ня. Така діяльність може негативно впливати на якісний стан 
ґрунтів і тому має підлягати обов’язковій оцінці впливу. Йдеться, 
зокрема, про необхідність будівництва автомагістралей, автомо-
більних доріг загального користування державного та місцевого 
значення, автомобільних доріг першої категорії та ін. на певній 
відстані від земель, які використовуються для ведення органічно-
го землеробства. 
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Всеукраїнського Круглого столу на тему: 

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

18 червня 2018 року 

18 червня 2018 року на базі Київського регіонального центру 
НАПрН України відбувся Круглий стіл на тему: «Земельне, еко-
логічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля», у якому взя-
ли участь представники вищих юридичних навчальних закладів 
та наукових установ України, які займаються дослідженням тео-
ретичних і практичних проблем земельного, аграрного, природо-
ресурсного, екологічного, містобудівного та іншого законодавст-
ва України. 

Учасники Круглого столу обговорили актуальні теоретичні та 
практичні проблеми реалізації Законів України «Про оцінку 
впливу на довкілля», «Про стратегічну екологічну оцінку» у ме-
ханізмі правового регулювання земельних, аграрних, природоре-
сурсних, екологічних, господарських, інвестиційних, цивільних, 
адміністративних правовідносин в частині обов’язкового прове-
дення оцінки впливу на довкілля господарської діяльності та 
об’єктів у сфері сільського, лісового, рибного господарств, енер-
гетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, ви-
користання земельних, водних ресурсів, охорони довкілля, теле-
комунікацій, туризму, містобудування, землеустрою тощо. 

Учасники Круглого столу вважають, що прийняті закони з пи-
тань оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцін-
ки закладають нові законодавчі основи для формування в системі 
українського права міжгалузевого правового інституту «Оцінка 
впливу на довкілля», функціонування якого має базуватись на 
нормах законодавства про оцінку впливу на довкілля і стратегіч-
ну екологічну оцінку, земельного, природоресурсного, екологіч-
ного, аграрного, господарського, цивільного, містобудівного, ін-
вестиційного, адміністративного та іншого законодавства з 
метою запобігання здійсненню господарської діяльності, яка не-
гативно впливає на довкілля, та створення якісного життєвого се-
редовища для українського народу. Також нагальними постають 
практичні проблеми узгодження законодавства з оцінки впливу 
на довкілля із земельним, аграрним, екологічним та іншим зако-
нодавством України з урахуванням вимог Угоди про асоціацію 
України з ЄС, виконання інших міжнародних угод з питань охо-
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рони навколишнього природного середовища та збереження до-
вкілля для прийдешніх поколінь. 

Учасники Круглого столу вважають, що відповідне націона-
льне законодавство потребує суттєвого удосконалення з метою 
забезпечення достовірності, повноти та актуальності відомостей, 
що підлягають оцінці впливу на довкілля, посилення гарантій ре-
альної участі громадськості у відповідному процесі оцінки та 
зменшення можливостей для зловживань з боку заявників та ор-
ганів оцінки при проведенні відповідної процедури. 

В процесі здійснення зазначеного удосконалення законодавст-
ва слід розглянути перспективу поєднання процедури оцінки 
впливу на довкілля та процедури видачі інтегрованого дозволу, 
що передбачена Директивою 2010/75/ЄС про промислові викиди, 
з метою заміни такою новоствореною процедурою: процедури 
видачі  дозволу  на  викиди забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря; процедури видачі дозволу на спеціальне водокорис-
тування; процедури видачі дозволу на здійснення операцій у 
сфері поводження з відходами.  

Крім того, учасники Круглого столу звертають увагу на необ-
хідність регулярного підвищення фахового рівня осіб, задіяних у 
процедурі  оцінки впливу  на довкілля, що  дасть  можливість за-
безпечити підвищення якісного рівня її здійснення. 

З позицій учасників Круглого столу, подальше удосконалення 
вітчизняного законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля 
повинно базуватись на врахуванні національної специфіки право-
застосування, використанні вітчизняних позитивних напрацю-
вань у відповідній сфері та максимальному збалансуванні еколо-
гічного та економічного інтересів.  

Учасники Круглого столу висловлюють стурбованість щодо 
невиправданого звуження обсягів викладання аж до виключення 
із навчальних планів вищих юридичних навчальних закладів та-
ких навчальних дисциплін, як земельне право, аграрне право, 
екологічне право, внаслідок чого обговорювані теоретичні і 
практичні проблеми з оцінки впливу на довкілля не можна буде 
вирішувати, оскільки вони не матимуть належного освітнього пі-
знання, науково-теоретичного осмислення та обґрунтування що-
до забезпечення права людини на життя і здоров'я, здійснення 
прав на землю та інші природні ресурси, права на безпечне для 
життя і здоров'я довкілля,  забезпечення раціонального викорис-
тання і охорони земель, забезпечення сталого розвитку суспільс-
тва у демократичній, правовій та соціальній державі.        
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