
Гармонізація законодавства України з правом Європейського 

Союзу у галузі охорони довкілля і природокористування 

(на основі аналізу проектів законодавчих актів, включених до 

порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого 

скликання) 

 

Стан гармонізації національного законодавства із європейським 

законодавством у галузі охороні довкілля та природокористування 

Важливий етап розвитку двосторонніх відносин між Україною та 

Європейським Союзом був обумовлений розширенням Європейського 

Союзу в 2004 році. Прийнятий 12 лютого 2005 р. з метою посилення 

співпраці, План дій «Україна – Європейський Союз», був спрямований на 

сприяння реалізації положень Угоди про співробітництво як діючої основи 

співробітництва України та ЄС і підтримки мети України щодо подальшої 

інтеграції до європейських економічних та соціальних структур. 

Імплементація Плану дій наближала українське законодавство, норми та 

стандарти до законодавства Європейського Союзу, зокрема у сфері захисту 

довкілля, забезпечуючи досягнення довгострокової цілі сталого розвитку. 

Подальшій адаптації екологічного законодавства України до acquis 

communautaire також сприяло приєднання України до Договору про 

заснування Енергетичного Співтовариства. Протокол про приєднання 

України до Договору був ратифікований Законом України від 15 грудня          

2010 р. № 2787-VI4. Відповідно до ст. 12 цього Договору кожна Договірна 

Сторона впроваджуватиме положення нормативно-правової бази 

Європейського Співтовариства з екології згідно зі встановленим графіком 

вжиття таких заходів.  

27 червня 2014 р. була підписана економічна частина Угоди – Розділи 

III «Юстиція, свобода та безпека», IV «Торгівля і питання, пов’язані з 

торгівлею», V «Економічне та галузеве співробітництво» та VI «Фінансове 

співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством», які разом з 

рештою тексту Угоди становлять єдиний документ. Зокрема, набула 

чинності Глава 6 «Навколишнє середовище» Розділу «Економічне та 

галузеве співробітництво», якою передбачено, що сторони розвивають і 

зміцнюють співробітництво з питань охорони навколишнього середовища й 

таким чином сприяють реалізації довгострокових цілей сталого розвитку і 

зеленої економіки. 

На виконання Угоди про асоціацію (далі - УА) Розпорядженням 

Кабінету Міністрів від 17 вересня 2014 р. № 847-р був затверджений План 

заходів з імплементації УА на 2014-2017 роки, що містив значну кількість 

приписів у сфері природоохорони. Практично усі ці заходи передбачали 

потребу розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів проектів 
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нормативно-правових актів з метою імплементації положень окремих 

директив та регламентів ЄС у сфері довкілля. Серед виконавців заходів було 

визначено міністерства та центральні органи влади, а також Національну 

академію наук та Національну академію аграрних наук (за згодою, щодо 

окремих заходів) та Генеральні директорати Європейської Комісії 

«Довкілля» й «Зміни клімату», а також «Сільське господарство та розвиток 

сільських територій» та «Гуманітарна допомога та реагування на кризи» 

(стосовно окремих заходів)1. 

У Плані заходів з виконання Угоди2 виокремлено спеціальний розділ 

«Навколишнє природне середовище», що охоплює більше дев`яноста 

заходів, частина з цих розбита на підзаходи (ст.ст. 1686-1779). При цьому 

Планом передбачено здійснення як окремих практичних заходів, так і 

розробку нормативних актів із питань реалізації актів права ЄС. План 

передбачає не лише розробку проекту такого акту профільним центральним 

органом влади, але й його оцінювання спільно з експертами ЄС.  

Так, наприклад, з питань охорони повітря Планом передбачено заходи 

із моніторингу та аналізу відповідності мережі спостережень якості 

атмосферного повітря, створення нормативної бази оцінки та розробки 

стратегії покращення його якості, а також заходи із зменшення впливу 

твердих частинок у повітрі, обмеження викидів летючих органічних сполук, 

вмісту, його цільових значень, верхньої та нижньої межі оцінки рівня 

миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в 

атмосферному повітрі тощо. 

У сфері протидії зміни клімату Планом передбачено заходи із 

формування та імплементації політики з питань зміни клімату, 

удосконалення нормативної бази стосовно викидів парникових газів, 

системи визначення таких газів та відповідних установок, щодо 

озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, передбачено 

потребу запровадження національного плану розподілу квот на викиди 

парникових газів, системи моніторингу, звітності та верифікації таких 

викидів, а також процедури консультацій з цих питань, потребу ліквідації 

поставок в / через Україну сирих гідрохлорофторовуглеводнів. 

Питання охорони флори та фауни у Плані, так само як й в УА, має 

пріоритетний вимір стосовно охорони диких птахів. Так, відповідними 

заходами Плану передбачено утворення уповноваженого органу у сфері 

                                                 
1 Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 

вересня 2014 р. № 847-р. Офіційний вісник України. 2014. № 77. Ст. 2197. 
2 Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони: постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106. 

Офіційний вісник України. 2018. № 24. Ст. 852. 
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охорони птахів та загальної системи їх охорони, зокрема мігруючих видів та 

спеціальних територій (Смарагдової мережі) для їх збереження, 

впровадження Пташиної та Оселищної директив ЄС щодо птахів України; 

щодо решти флори і фауни План передбачає моніторинг природоохоронного 

статусу оселищ та видів, збереження територій існування. 

План, у рамках заходів з охорони довкілля, значну увагу приділяє 

захисту довкілля від промислової діяльності загального характеру, зокрема 

він містить приписи щодо потреби запровадження управління та 

моніторингу видобувних пустот, стратегії в галузі промислового 

забруднення та техногенних загроз, утворення інтегрованої дозвільної 

системи, удосконалення механізмів контролю значних аварій, пов’язаних з 

небезпечними речовинами, моніторингу відповідності граничних значень 

викидів, дозволів на розвідування, розробку і виробництво вуглеводнів, 

нормативного забезпечення дозволів у сфері промислового забруднення, 

створення реєстру закритих майданчиків відходів видобувної діяльності. 

Окрему увагу План приділяє загрозам довкіллю від поводження з 

нафтопродуктами, зокрема, він передбачає заходи з системного моніторингу 

за якістю палива, з інвентаризації терміналів для зберігання та завантаження 

бензину, контролю якості нафтопродуктів та витоку бензину із сховищ, а 

також – використання відповідного портового приймального обладнання. 

З питань поводження із відходами Планом передбачено створення 

дозвільної системи для установ, що обіймаються утилізацією відходів та 

інших дозвільних режимів у цій сфері, запровадження потреби планування 

управління відходами з боку операторів та іншого планування щодо 

управління відходами, зокрема й очистки існуючих місць захоронення, 

запровадження нагляду за виробничими майданчиками відходів видобувної 

діяльності, потребу обчислення вартості захоронення відходів та схвалення 

національної стратегії зменшення кількості міських відходів. 

Крім того, у розділі «Навколишнє природне середовище» Плану 

передбачено здійснення обміну природоохоронною інформацією з ЄС у 

сфері цивільного захисту, визначення та класифікацію зон та агломерацій, 

удосконалення законодавства щодо стратегічної екологічної оцінки та 

визначення планів або програм, що потребують такої оцінки. Крім того, 

фактично природоохоронний зміст мають статті 674-700 Плану, присвячені 

питанням виробництва обладнання. Серед іншого у цих нормах 

передбачається встановлення загальних екологічних вимог та вимог 

енергоефективності до енергоспоживчих продуктів, щодо яких 

застосовується екодизайн, впровадження механізму оцінки їх відповідності 

вимогам екодизайну, здійснення у цій сфері державного ринкового нагляду. 

Станом на 2020 рік загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію 

за 2014—2024 роки склав 43 %. За даними Звіту про виконання Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС за 2019 рік, заплановані заходи у сфері 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/ar-aa-implementation-2019-4.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/ar-aa-implementation-2019-4.pdf
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захисту довкілля, згідно із зобов’язаннями України в рамках Угоди про 

Асоціацію з ЄС, виконано лише на 28%. Зведені дані щодо виконання 

запланованих заходів у сфері довкілля за 2020 рік відсутні.  

Європейські стандарти охорони та захисту довкілля і 

природокористування 

Загальні засади політики ЄС у сфері охорони довкілля та 

природокористування визначено у статтях 2, 3, 6, 174-176 Римського 

договору 1957 р., в той час як вторинне право ЄС в екологічній сфері налічує 

понад 300 актів. 

Питання природокористування та збереження довкілля не були 

віднесені до юрисдикції ЄЕС відповідно до Римського договору. В якості 

правової основи створення екологічних норм використовувалися ст. 100 і 

235 Римського договору (ст. 94 і 308 в Ніццькій редакції). У ст. 94 

передбачається вжиття заходів з тим, щоб забезпечити зближення законів, 

що впливають на функціонування європейського спільного ринку. 

Прийняття природоохоронних заходів на основі ст. 94 обумовлюється тим, 

що відмінність у рівнях розвитку та екологічних стандартах в державах-

членах завдає шкоди інтересам створення спільного ринку. Стаття 308, 

навпаки, передбачає право вживати заходів у питаннях, про які нічого не 

говориться у Договорі, але які необхідні для досягнення цілей ЄС. 

Так, у п. 2 ст. 130 (г) сформульовані основні принципи екологічної 

політики і права Співтовариства: заходи запобігання шкоди довкіллю та 

ліквідації шкоди завданої навколишньому середовищу шляхом усунення в 

пріоритетному порядку його першопричини; закріплення принципу 

"забруднювач платить". Крім того, дана стаття передбачає, що вимоги, 

пов'язані із збереженням навколишнього середовища, повинні бути 

інтегровані у розробку і здійснення політики Співтовариства в інших 

сферах. 

Основні фактори, які ЄС приймає до уваги при виробленні власної 

політики визначені у п. 3 ст. 130 (г) ЄЄА: а) отримані наукові і технічні дані; 

б) стан навколишнього середовища в різних регіонах ЄС; в) потенційні 

вигоди та витрати, які можуть бути результатом дій або їх відсутності; г) 

економічний і соціальний розвиток ЄС в цілому та збалансований розвиток 

її регіонів.  

Маастрихтський договір істотно вплинув на політику ЄС у сфері 

охорони і захисту довкілля. У Преамбулі Договору держави-члени 

висловили прагнення "сприяти економічному та соціальному прогресу своїх 

народів, виходячи з принципу сталого розвитку і в контексті завершення 

формування внутрішнього ринку, зміцнення згуртованості та охорони 

навколишнього середовища, а також втілення в життя політики, що гарантує 

паралельний розвиток економічної інтеграції та прогрес в інших сферах". 
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Згідно ст. 2 Римського договору 1957 р. одним із завдань є сприяння 

високому рівню захисту та поліпшення якості навколишнього середовища, 

підвищення рівня і якості життя. Таким чином, вперше з моменту 

заснування Європейського Співтовариства охорона довкілля була 

прирівняна до економічних цілей Співтовариства. 

Маастрихтський договір вніс корективи в ст. 130 (r-t) Римського 

договору 1957 р. Були доповнені цілі та принципи політики у сфері охорони 

навколишнього середовища. Вперше до тексту Римського договору 

включено вимогу, згідно з якою природоохоронна політика ЄС повинна 

ґрунтуватися на принципі "обережності". Ця політика доповнює раніше 

висунутий і включений в Єдиний європейський акт принцип "превентивних 

дій, відшкодування шкоди навколишньому середовищу, головним чином, 

шляхом усунення його джерел, і оплати збитків тими, хто його заподіяв". 

Додатково до Маастрихтського договору була прийнята Декларація 

держав-членів про оцінку впливу прийнятих ЄС заходів на навколишнє 

середовище. Декларація підтверджує і підсилює їх зобов'язання у цьому 

напрямку. У ній говориться: "Конференція зазначає, що держави-члени 

будуть виконувати пропозиції, вироблені Комісією, і, отже, будуть 

враховувати вплив "безперервного розвитку" на стан навколишнього 

середовища". 

Згідно ст. 2 Маастрихтського договору сприяння високому рівню 

захисту навколишнього середовища нині є однією з цілей ЄС.  

У відповідності зі ст. 6 Маастрихтського договору потреби 

навколишнього середовища інтегровані в політику ЄС у цілях сприяння 

сталому розвитку. Дана стаття встановлює екологічні межі досягнення 

економічних, соціальних і політичних цілей ЄС. Будь-який напрям інтеграції 

повинен виходити з урахування потреб навколишнього середовища. Таким 

чином, при реалізації будь-якої "спільної політики ЄС необхідно 

враховувати потреби навколишнього середовища. 

Стаття 95 Договору надає можливість ЄС проводити заходи щодо 

зближення екологічного законодавства держав-членів. Однак, при цьому, 

слід зазначити, що дана стаття спрямована, у першу чергу, на досягнення 

основної мети Договору - забезпечення функціонування внутрішнього 

ринку. Більше того, при виробленні заходів ЄС у рамках ст. 95 Договору 

застосовується процедура спільного прийняття рішень. На основі ст. 95 

екологічні заходи, прийняті ЄС, повинні базуватися на вимогах високого 

рівня захисту, що містяться в ст. 2 Договору. Таким чином, екологічна 

політика та діяльність ЄС щодо зближення екологічного законодавства 

держав-членів повинні здійснюватися у відповідності з економічними 

цілями ЄС. 

Згідно ст. 176 Договору держави-члени мають право ввести більш 

суворі природоохоронні заходи за умови: 1) їх сумісності з положеннями 
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Договору; 2) інформування про них Комісії; 3) що ці заходи не носять 

дискримінаційний характер. 

Держави-члени можуть запроваджувати заходи, що суперечать 

правилам ЄС, за умови, що вони: 1) передбачаються законодавством ЄС; 2) 

підлягають інспекції з боку ЄС. Більш того, подібні заходи повинні мати 

екологічний характер, вводитися з екологічних причин і здійснюватися 

тимчасово. Держави-члени можуть залишити колишнє законодавство в дії 

після вжиття заходів щодо гармонізації законодавства за умови, що ця 

держава має обґрунтувати таку поведінку науково. 

У рамках Амстердамського договору прийнято Протокол та 

Декларацію про застосування принципів субсидіарності та пропорційності, 

які відіграють велику роль у виборі правових підходів до вирішення проблем 

природокористування та збереження навколишнього середовища. Крім того, 

прийнято Протокол про захист і умови утримання тварин, згідно з яким ЄС і 

держави-члени повинні при розробці і здійсненні політики в сфері 

сільського господарства, транспорту, внутрішнього ринку і наукових 

досліджень цілком брати до уваги вимоги про утримання тварин. 

Ніцький договір не вніс істотних змін в екологічну політику ЄС. В 

рамках Ніццького договору була підписана Декларація щодо ст. 175 

Римського договору 1957 р., в якій сторони підтвердили провідну роль ЄС у 

справі захисту навколишнього середовища у Союзі і у міжнародних 

зусиллях у цій сфері на глобальному рівні. Аналогічні правові механізми 

розглядаються як пріоритетні у п'ятій і, особливо, шостій екологічній 

програмі Співтовариства. 

Шоста програма дій Співтовариства у сфері навколишнього 

середовища була затверджена Рішенням Європейського парламенту та Ради 

1600/2002/ЕС. Шоста програма заснована терміном на 10 років. Відмінність 

цієї програми від попередніх полягає в юридичному статусі. Якщо раніше 

програми були документами політико-правового характеру, так званим 

"м'яким правом", то згідно з Маастрихтським договором такі програми 

затверджуються за пропозицією Комісії спільним рішенням Європарламенту 

і Ради. Отже, затверджені за цією процедурою програми тепер є обов'язкові. 

Шоста програма екологічних дій у цілому спрямована на забезпечення 

трьох умов проведення екологічних заходів ЄС: інтеграції потреб 

навколишнього середовища в різні напрямки діяльності ЄС та імплементації 

принципу екологічної обумовленості діяльності ЄС, викладеного у ст. 6 

Договору про заснування ЄС; продовження заходів, спрямованих на 

забезпечення сталого розвитку; проведення екологічних заходів із 

розрахунком на поточне і майбутнє розширення ЄС, тобто вступу до нього 

нових держав. 

Шоста програма стала центральним документом в галузі екології на 

європейському континенті. Враховуючи масштаби передбачуваних заходів і 
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характер діяльності ЄС, згідно з програмою координуються заходи у сфері 

охорони навколишнього середовища не тільки держав-членів ЄС, але і 

держав-кандидатів, а також інших країн Європи і європейських міжнародних 

екологічних організацій. 

Лісабонський договір служить основним джерелом компетенції ЄС у 

природоохоронній сфері (Розділ XX "Навколишнє середовище" (ст. 191-

193)). Справжньою новелою Лісабонського договору стало включення до 

сфери екологічної політики ЄС заходів, спрямованих на боротьбу зі зміною 

клімату та вирішення інших глобальних і регіональних проблем 

навколишнього середовища (§ 1 ст. 191). Відповідні положення відсутні не 

тільки в колишній редакції Договору, але і в проекті Європейської 

конституції 2004 р. Також можна відзначити положення, згідно з яким 

політика Союзу в енергетичному плані повинна проводитися "у 

відповідності з необхідністю зберегти і поліпшити навколишнє середовище" 

(ст. 176А). 

Крім договорів у формуванні екологічного права ЄС велику роль 

відіграють акти інститутів ЄС, причому становлення і розвиток екологічного 

права ЄС в першу чергу пов'язано з вторинним європейським правом. 

Регламенти, що мають обов'язкову юридичну силу і підлягають прямому 

застосуванню всіма державами-членами, - досить рідкісне явище в 

екологічній сфері. Вони можуть прийматися у тих випадках, коли 

зачіпаються питання зовнішньої торгівлі. Наприклад, у Регламенті ЄС № 

348/81 встановлюються загальні правила, що застосовуються до імпорту 

продуктів, отриманих у результаті китобійного промислу. 

Провідним джерелом екологічного права ЄС є директиви, специфіка 

яких полягає в тому, що у них фіксуються цілі, яких слід досягти, конкретні 

шляхи та методи їх досягнення залишаються на розсуд держав-членів. Часто 

потрібне законодавство приймається, але не забезпечується його виконання, 

і таким чином положення директиви залишаються практично не 

виконаними. На цю обставину ЄС звертав увагу, зокрема, ще в четвертій 

екологічній програмі, в якій зазначалося, що одна з основних цілей полягає у 

тому, щоби забезпечити виконання державами-членами директив. 

Рішення Європейського Парламенту є обов'язковим у всіх частинах 

для тих, кому воно адресоване. Що стосується охорони довкілля, рішення 

виносилися, як правило, у зв'язку із приєднанням до міжнародних конвенцій 

про охорону навколишнього середовища. 

Таким чином, можна констатувати, що, незважаючи на наявність 

певного правового режиму, у рамках ЄС у сфері охорони довкілля 

компетенція держав-членів у нормотворчому процесі та імплементації 

залишається вирішальною. Це, зокрема, підтверджується тим фактом, що 

згаданий режим базується в основному на директивах, тобто актах, що 

вказують кінцеві цілі досягнення, але дають державам-членам свободу 
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вибору засобів досягнення цих цілей. Екологічні права людини поки не 

знайшли закріплення у первинному праві ЄС. Доступ до інформації та 

участь у процесі прийняття екологічно значущих рішень регулює Директива 

2003/4/ЄС про доступ громадськості до інформації про довкілля та 

Директива 2003/35/ЄС про участь громадськості у розробці програм, що 

стосуються довкілля. 

Особливо слід відзначити внесок у розвиток і становлення 

екологічного права ЄС, який вніс Суд ЄС. 

Починаючи з кінця 70-х років XX ст. рішення Суду Європейських 

співтовариств служать утвердженню екологічного спрямування в якості 

одного з основних в діяльності ЄЕС. Так, можна відзначити два 

прецедентних рішення по справах, порушених Комісією проти Італії у 

зв'язку з тим, що остання не прийняла заходів щодо реалізації положень 

Директиви, що стосується чистячих засобів та Директиви про зміст сірки у 

певних видах рідкого палива і тим самим порушила ст. 100 Римського 

договору. 

Важливим прецедентом стала справа ADBHU (1983), суть якої 

полягала в наступному. Асоціація ADBHU оскаржувала правомірність 

Директиви 75/439/ЄЕС, яка була спрямована на захист навколишнього 

середовища від забруднення відпрацьованими маслами, оскільки вона 

суперечить принципам свободи торгівлі, вільного руху товарів та свободи 

конкуренції. У справі ADBHU Суд зазначив, що, незважаючи на те, що в ст. 

2 Договору про заснування ЄЕС серед цілей Співтовариства відсутня 

охорона навколишнього середовища, вона все ж є метою діяльності 

Співтовариства. Слід підкреслити, що цю думку було висловлено Судом ще 

в той період, коли Договір не містив спеціальних екологічних положень. Це 

рішення Суду по суті передбачило включення у Договір нових "екологічних" 

статей. 

Позиція Суду, що захист навколишнього середовища становить одну з 

ключових цілей діяльності Співтовариства, було посилено і отримало 

розвиток у рішенні по справі "Комісія проти Данії" (Danish Bottles case, 

1988), де Суд ЄС визнав правомірність введення торгових обмежень у цілях 

захисту навколишнього середовища.  

Є категорія справ, де країна-учасниця ЄС не імплементувала вимоги 

директив ЄС до національного законодавства чи зробила це неповно або 

некоректно. З 1992 р. Суд виніс рішення у 36 справах щодо країн-учасниць, 

які не вжили необхідних заходів для впровадження екологічних директив 

Європейської комісії в національне законодавство. Ще у 32 справах 

впровадження було визнано неповним або неправильним, і у 49 справах 

запроваджене екологічне законодавство погано застосовувалося на практиці. 
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Наразі, завдяки Маастрихтській поправці до Договору, що стосується 

виконання рішень Суду, держави-члени отримали більш дієвий стимул для 

виконання законодавства ЄС у сфері охорони довкілля.  

Зарубіжний досвід впровадження європейських стандартів 

охорони довкілля 

Згідно з підписаним 1992 року Маастрихтським Договором про 

Європейський Союз та Декларацією про вплив заходів Співтовариства на 

навколишнє середовище, яка є додатком до цього договору, держави-члени 

ЄС зобов’язані інкорпорувати (включити) сформульовані у цьому Договорі 

цілі та завдання, а також окремі директиви Євросоюзу щодо охорони 

навколишнього середовища до національних нормативно-правових актів3. В 

Євросоюзі прийнято понад 300 екологічних актів, проте не всі вони 

підлягають перенесенню до національного законодавства держав, які 

готуються до вступу в ЄС. 

Критерієм ступеню наближення національних правових норм до вимог 

Євросоюзу слугує їхня відповідність положенням, які входять до 

спеціального переліку законодавчих актів Євросоюзу – так званого 

«Екологічного надбання» («The Environmental Acquis»), що включає у себе 

близько 120 документів4. Оскільки у регламентах містяться правові норми 

прямої дії, однією із форм включення регламенту ЄС до національного 

законодавства може бути прийняття парламентом відповідної держави 

рішення про приєднання її до цього регламенту, який після того стає 

національним законом подібно до того, як це відбувається при приєднанні 

до міжнародної конвенції чи угоди. Після цього усі чинні національні закони 

та підзаконні акти мають бути приведені у відповідність до вказаного 

регламенту. 

Між тим, правове регулювання у сфері охорони навколишнього 

середовища і використання природних ресурсів в окремих країнах Європи 

має певні відмінності. Проаналізовані нижче законодавчі бази країн є 

прикладом відповідності положенням спеціального переліку «Екологічного 

надбання» («The Environmental Acquis») із зазначенням контролюючого 

органу за їх виконанням. 

Зокрема, у ФРН правове регулювання у сфері довкілля зосереджене на 

рівні земель і місцевих органів влади. Сфера повноважень федеральних 

органів у цій галузі обмежується розробкою та реалізацією 

загальнонаціональної екологічної політики, законотворчістю, нормативно-

правовим регулюванням, координацією природоохоронної діяльності, 

                                                 
3 Див.: Договор о Европейском Союзе. URL: http://www.uazakon.com/ 

documents/date_5f/pg_ifgqwk/index.htm 
4 Див.: Стрижеусов С. Н. Анализ структуры и состава экологического законодательства 

Европейского сообщества. Экология и безопасность жизнедеятельности. Вологдинские 

чтения. Выпуск 68. Владивосток, 2008. С. 91–92..  
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екологічним моніторингом, міжнародним співробітництвом, зокрема з 

Європейським Союзом; регулюванням виробництва та використання усіх 

видів радіоактивних речовин і атомної енергії. 

Швеція виявилася першою країною Європи, де 1998 року було 

прийнято Екологічний кодекс (Miljöbalk), який набув чинності 1999 року. 

Кодекс складається із семи основних розділів (частин). У першому 

визначаються основні положення, що стосуються його цілей і сфери дії, 

загальних правил розгляду екологічних проблем, регулювання земельних та 

водних ресурсів, вимог до якості довкілля, проведення екологічної 

експертизи. У другому розділі містяться правові норми щодо охорони 

природи, зокрема, компетенції центральних та місцевих органів, охорони 

тваринного та рослинного світу. У третьому – окреслено вимоги щодо 

певних видів діяльності (проведення скидів і викидів забруднюючих 

речовин, поводження з відходами, здійснення небезпечних видів діяльності 

у різних галузях тощо). Четвертий розділ присвячено визначенню процедур 

розгляду питань та проблем у сфері охорони довкілля і компетенції органів 

виконавчої та судової влади. У п’ятому –містяться положення щодо 

здійснення контролю і нагляду в галузі охорони навколишнього середовища, 

у шостому – визначено застосування санкцій за порушення екологічних 

вимог. Положення сьомого розділу регулюють відповідальність і порядок 

виплати, в т. ч. і органами влади, компенсацій за шкоду, завдану природному 

середовищу, зокрема, відшкодування збитків фізичним та юридичним 

особам за завдання екологічної шкоди здоров’ю чи майну5. 

Одне з найповніших законодавств у сфері охорони довкілля має 

Франція, де Екологічний кодекс (Code de l’Environnement) було прийнято 

2000 року. Формування цього Кодексу відбувалося протягом декількох років 

шляхом інкорпорації раніше прийнятих законів та низки міжнародних і 

європейських стандартів. На відміну від Екологічного кодексу Швеції, у 

Кодексі Франції, окрім норм, які регулюють питання охорони 

навколишнього середовища, містяться і норми податкового, 

адміністративного, кримінального, цивільного, процесуального та інших 

галузей права. Він доволі повно відображає усі норми прямої дії 

законодавства ЄС. Кодекс складається із загальної – законодавчої та 

особливої – підзаконної частин. Законодавча – являє собою сім книг: 

«Загальні положення», «Фізичні середовища», «Природні простори», «Фауна 

і флора», «Попередження забруднень, ризиків та шкоди», а також 

положення, застосовувані у заморських територіях Франції та «Охорона 

навколишнього середовища в Антарктиці». Кожну із цих книг поділено на 

глави, розділи, підрозділи та параграфи. Наприклад, книга І «Загальні 

положення» містить 5 основних глав: «Основні принципи», «Інформація та 

                                                 
5 Див.: Miljöbalk (1998:808). URL: http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19980808.htm; 

Экологическое законодательство Швеции. URL: http:// www.sweden.se/ru/Start/Work-

live/Facts/Environment/ 
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участь громадян», «Установи», «Асоціації в галузі охорони навколишнього 

середовища» та «Фінансові положення»6. 

Загалом створення і дія Екологічного кодексу Франції розцінюється як 

одне з досягнень екологічного права, пов’язане з його уніфікацією і  

гармонізацією із міжнародними стандартами. 

Пропозиції науковців щодо вдосконалення національного 

законодавства щодо вдосконалення правового регулювання у сфері 

охорони довкілля 

Питання подальшого вдосконалення природоохоронного 

законодавства порушуються в роботах таких фахівців з екологічного права, 

як В. І. Андрейцев, Г. В. Анісімова, А. П. Гетьман, Т. І. Діденко, Л. П. 

Коваленко, В. В. Костицький, І. І. Каракаш, В. І. Олещенко та інші7.  

Зокрема, зазначається, що чинне законодавство не спроможне 

зацікавити суб’єктів господарювання у проведенні природоохоронних 

заходів, недостатньо оперативно й ефективно реагує на динаміку еколого-

економіко-соціальних процесів у державі, стримує процес упровадження 

інновацій, акцентуючи увагу не на запобіганні забрудненню, а усуненні його 

наслідків, заохочувальні заходи раціоналізації природокористування у 

природоохоронному законодавстві не скоординовано з податковим 

законодавством, не визначено і нечітко розмежовано права власності на 

території та природні ресурси тощо. 

Науковцями вносяться пропозиції щодо вдосконалення правових 

основ управління і контролю у сфері використання природних ресурсів, 

охорони довкілля, поліпшення еколого-правової освіти, інтеграції до 

                                                 
6 Див.: Калиниченко В. Т. Правовое регулирование охраны окружающей среды во 

Франции и Италии. URL: http://law.edu.ru/book/ book.asp?bookID=1303190; Хохлявин С. 

А. Экологический кодекс Франции и нормы финансового характера, обеспечивающие его 

реализацию при обращении с отходами. URL: http://www.lawmix.ru/comm/1322 
7 Див.: Анісімова Г. В. Екологічне законодавство України: проблеми кодифікації. 

Проблеми законності / Г. В. Анісімова. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2008. – Вип. 97. – 

С.108–118; Гетьман А. П. Методичні засади становлення правових основ охорони 

довкілля. URL: http://www.info-pressa.com/article-855.html; Діденко Т. І. До питання про 

кодифікацію екологічного законодавства / Т. І. Віденко // Економіка та право. – 2005. – № 

2. – С. 139–144; Коваленко Л. П. Адміністративно-правові заходи охорони 

навколишнього природного середовища. URL:: mydisser.com/files/01755889.doc; 

Костицький В. В. Принципи екологічного права як методологічні засади кодифікації 

екологічного законодавства. URL:: http://www.kostytsky.com.ua/upload/doc/ekpr.pdf; 

Каракаш И. И. Правовое регулирование аграрно-земельных и природоресурсово-

экологических отношений. Сборник избр. статей, докладов и рецензий / И. И. Каракаш. – 

Одесса : Феникс, 2007; Олещенко В. І. Пріоритети системного розвитку міжнародного 

права навколишнього середовища в умовах глобалізації / В. І. Олещенко // Міжнародне 

право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку: Матеріали 

Міжнародної наук.-прак. конференції. – К. : ТОВ «Видавництво географічної літератури 

«Обрії», 2010. – С. 35–41. 
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законодавства системи пільгового оподаткування екологічних видів 

продукції та послуг при одночасному запровадженні підвищеного 

оподаткування екологічно та соціально небезпечних товарів, введення до 

ціни продукції екологічної надбавки, диференційованої за видами продукції 

відповідно до рівня її екологічності. Неодноразово повторюється теза про 

потребу приведення національного законодавства у відповідність до 

міжнародних екологічних стандартів, у першу чергу, до законодавства 

Європейського Союзу8. 

Питання, яке постійно порушується науковцями, зводиться до 

необхідності узагальнення, систематизації та впорядкування розгалуженого і 

розпорошеного екологічного законодавства. А. П. Гетьман зазначає, що 

екологічне законодавство України – багатогалузева система нормативних 

актів різної юридичної сили, що ускладнює їх використання та призводить 

до численних суперечностей між ними або неузгодженості окремих актів і їх 

дублювання. Наявність нормативних приписів у великій кількості правових 

актів створює значні труднощі для їх практичного використання. Таким 

чином, кодифікація екологічного законодавства у формі прийняття 

комплексного законодавчого акта є нагальною проблемою, яку слід 

розглядати в якості пріоритетних завдань державної політики9. 

На думку більшості вчених, таким кодифікованим актом має стати 

Екологічний кодекс України. Як зазначає В. В. Костицький, «Екологічний 

кодекс принципово не повинен змінити зміст правового регулювання 

відповідної сфери. Підготовка та прийняття такого Кодексу мають на меті 

сприяти кращому структуруванню чинного екологічного законодавства, 

наданню йому більш логічної завершеної форми, ліквідації повторів, 

протиріч і неузгодженостей. Ухвалення кодексу дозволить зменшити 

кількість законодавчих актів у сфері охорони довкілля та продовжити 

процес кодифікації законодавства»10.  

Водночас окремі правознавці не вважають за доцільне прийняття 

Екологічного кодексу, обґрунтовуючи це значною розмежованістю 

підгалузей екологічного законодавства, наявністю у ньому розгалуженої 

                                                 
8 Див., наприклад: Новосельцева С. І. Аналіз чинного природоохоронного законодавства з 

виявлення заходів податкового стимулювання URL:: http://www.nbuv.gov.ua/ 

portal/natural/ lglpdp/2004_29/290_Nowoselska_LG_29.pdf; Мартиненко В. О. 

Удосконалення природоохоронного законодавства як засіб підвищення ефективності 

управління охороною довкілля і якості життя населення. URL: 

http://dspace.uabs.edu.ua/handle/123456789/2595; Костюченко Н. М. На шляху 

вдосконалення 

системи методів державного управління природоохоронною діяльністю. URL:: http:// 

www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VSU_ekon/ 2008_1/08knmupd.pdf 
9 Гетьман А. П. Методичні засади становлення правових основ охорони довкілля. URL: 

http://www.info-pressa.com/article-855.html 
10 Костицький В. В. Методологічні проблеми кодифікації екологічного законодавства. 

URL: http://www.kostytsky.com.ua/upload/doc/kod.pdf 
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системи кодифікованих законодавчих актів у формі кодексів та законів, які 

Екологічний кодекс «не зможе своїм змістом об’єднати». 

Аналіз змісту законопроектів щодо гармонізації законодавства 

України з правом ЄС у галузі охорони довкілля і природокористування 

Законопроект «Про управління відходами» № 2207-1-д від 04.06.2020 

р. визначає правові, організаційні, економічні засади діяльності щодо 

запобігання утворенню, зменшення обсягів утворення відходів, зниження 

негативних наслідків від управління відходами, сприяння підготовці їх до 

повторного використання, рециклінгу і відновленню з метою запобігання 

негативному впливу відходів на здоров’я людей та навколишнє природне 

середовище, визначає основні цілі та принципи державної політики у сфері 

управління відходами, які загалом відповідають принципам права ЄС у 

галузі поводження з відходами. 

Згідно Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони Україна взяла на себе 

зобов’язання з впровадження положень (Рамкової) Директиви № 2008/98/ЄС 

Європейського парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. «Про відходи та 

скасування деяких директив» у національне законодавство. 

Хоча законопроект містить значну кількість положень названої 

Директиви та є необхідним для врегулювання правовідносин у сфері 

управління відходами, вважали би за доцільне зазначити наступне. 

Основна мета європейського законодавства у галузі управління 

відходами – створення циркулярної економіки, де відходи відсутні взагалі, 

або повністю переробляються. Виробники і споживачі зобов'язуються до 

певних дій, натомість даний закон оперує такими поняттями, як «заохочення 

та підтримка» сталого виробництва і споживання. 

Проект також передбачає наявність системи розширеної 

відповідальності виробника, але не містить визначення такої 

відповідальності. 

Пункт 4. ст. 13 законопроекту передбачає, що вимоги до об’єктів 

управління відходами визначаються центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. На нашу думку, доцільно 

розробити і затвердити на законодавчому рівні стандарти об’єктів 

управління різними видами відходів.  

Проект Закону України «Про батареї і акумулятори» № 1164-ІХ від 

02.02.2021 р. визначає правові, економічні та організаційні засади щодо 

введення в обіг батарей і акумуляторів, управління відходами батарей і 

акумуляторів для забезпечення екологічної безпеки, запобігання 

негативному впливу цих відходів на здоров’я людей та навколишнє 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2207-1-%D0%B4&skl=10
https://zakon.rada.gov.ua/go/1164-IX
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природне середовище шляхом запровадження системи розширеної 

відповідальності виробника та вимог високого рівня збору та рецинклінгу 

відходів батарей та акумуляторів, повернення в економічний обіг вторинної 

сировини для переробної промисловості.  

Цей закон розроблений на виконання зобов'язань України за Угодою 

про асоціацію між Україною та ЄС.  

Слід зазначити високі нормативи для мінімального показника зі 

збирання відходів портативних батарей і акумуляторів, визначені у Додатку 

до законопроекту. 

Проте деякі положення закону викликають низку зауважень.  

Так, організація індивідуальної розширеної відповідальності 

виробника (ОІРВВ) – юридична особа, зареєстрована виробником у порядку, 

встановленому законодавством України, яка має статус неприбуткової 

організації та самостійно виконує зобов'язання виробника щодо приймання, 

збирання, зберігання, сортування, перевезення, оброблення та рециклінгу 

відходів батарей і акумуляторів та відходів від їх оброблення відповідно до 

вимог цього Закону. Неясно, така організація повинна мати статус 

неприбуткової, якщо діяльність із управління відходами, зокрема сортування 

і рециклінгу може бути видом господарської діяльності. 

Термін «управління відходами батарей та акумуляторів» також 

викликає низку питань. Зокрема, чи слід розуміти під відходами 

відпрацьовані, але цілі батареї і акумулятори, чи лише їхні складові. А також 

не визначено порядок поводження із робочими батареями і акумуляторами, 

які були елементом електронного обладнання, яке вийшло з ладу. 

Великий розділ присвячено повноваженням органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування у сфері введення в обіг батарей і 

акумуляторів та управління відходами батарей і акумуляторів, але ці 

повноваження не зовсім чітко виписані. 

Стаття 16 проекту, серед зобов'язань кінцевих споживачів, передбачає 

«уникнення викидання відходів батарей та акумуляторів до змішаних 

муніципальних відходів та навколишнього природного середовища». На 

нашу думку, «уникати» не означає заборони, і це положення проекту має 

бути уточнене. 

Також вимагається «передавати відходи батарей і акумуляторів лише 

тим суб’єктам господарювання у сфері управління відходами, які мають 

дозвільні документи на здійснення операцій у сфері управління відходами», 

що покладає на споживачів не властиві зобов'язання – перевіряти законність 

діяльності певного суб'єкта. 

Оскільки цей закон є спеціальним відносно загального Закону України 

«Про управління відходами», на який він містить низку посилань, але ще не 

прийнятий, доцільно було би спочатку прийняти Закон України «Про 
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управління відходами» та відповідно до його остаточної редакції 

доопрацювати аналізований законопроект.  

Законопроект «Про відходи електричного та електронного 

обладнання» № 2350 від 30.10.2019 р. розроблено на виконання зобов'язань 

за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС та передбачає лише часткову 

імплементацію положень Директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту 

та Ради від 19 листопада 2008 року про відходи та Директиви 2012/19/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2012 року про відходи 

електричного та електронного обладнання. Він визначає правові, економічні 

і організаційні засади у сфері управління відходами електричного та 

електронного обладнання для забезпечення екологічної безпеки, запобігання 

їх негативному впливу на здоров’я людей та навколишнє природне 

середовище шляхом запровадження системи розширеної відповідальності 

виробника, встановлення вимоги високого рівня збору та рециклінгу 

відходів електричного та електронного обладнання, контролю за їх 

утворенням і обробленням, та повернення в економічний обіг вторинної 

сировини. 

Щодо визначення термінів, робиться відсилання до Закону України 

«Про управління відходами», який ще не прийнято. 

Проектом покладається на виробників електричного та електронного 

обладнання (далі – ЕЕО) для приватних домогосподарств обов'язок 

забезпечувати організацію та проведення інформаційних кампаній для 

громадськості з метою заохочення відповідального споживання ЕЕО від 

приватних домогосподарств. Така функція не лише не властива для 

господарюючих суб'єктів, але й суперечить їхнім економічним інтересам –

попиту і збуту власного товару. 

Як і з акумуляторами та батареями, кінцеві споживачі зобов'язані 

уникати викидання ВЕЕО до змішаних побутових відходів та 

навколишнього природного середовища, що не є прямою забороною та не 

тягне за собою жодної відповідальності. 

Назва законопроекту «Про відходи електричного та електронного 

обладнання» не повною мірою відповідає його змісту, оскільки у ньому, 

окрім правовідносин із відповідними відходами, регулюються також 

питання введення в обіг електричного та електронного обладнання, його 

маркування тощо (ч. 1 ст. 2, розділ ІV проекту), що виходить за межі 

поводження з відходами, а стосується виробничого процесу ЕЕО. На нашу 

думку, вимоги до маркування є належними, адже адресовані кінцевим 

споживачам, містять застереження про наявність небезпечних речовин і 

визначають правила поведінки для кінцевих споживачів щодо поводження із 

відходами даного товару. 

Вважали би за доцільне було повне врахування положень Директиви 

2012/19/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2012 року про 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2350&skl=10
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відходи електричного та електронного обладнання у законопроекті, що 

дозволить уникнути внесення додаткових змін. 

Законопроект «Про запобігання, зменшення та контроль 

промислового забруднення» № 4167 (альтернативний № 4167-1 Д) від 

29.09.2020 р. (у редакції від 17.06.2021 (доопрацьований)) спрямований на 

закріплення правових та організаційних засад щодо запобігання, зменшення 

та контролю забруднення, яке виникає у результаті промислової діяльності, 

для забезпечення високого рівня захисту довкілля, а також на виконання 

зобов’язань України у рамках Угоди про асоціацію. 

Проект Закону передбачає імплементацію до національного 

законодавства положень Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту 

та Ради від 24 листопада 2010 року про промислові викиди (інтегроване 

запобігання та контроль забруднення). Директива передбачає забезпечення 

високого рівня захисту довкілля та здоров’я людини, зменшення 

транскордонного переміщення відходів до установок, що працюють 

відповідно до нижчих екологічних стандартів, встановлює та передбачає 

підтримання жорстких умов експлуатації, технічні вимоги та значення 

гранично допустимих викидів для установок зі спалювання або сумісного 

спалювання відходів у межах Союзу. 

Частина 2 статті 2 законопроекту наводить виключний перелік сфер 

застосування закону. Проте, до сфери дії законопроекту не віднесено деякі 

види промислової діяльності, які тим не менше визначені Директивою, 

зокрема:  

перероблення руд;  

виробництво цементу, вапна та оксиду магнію: (a) виробництво 

цементного клінкеру в обертових печах із виробничою потужністю понад 

500 тонн на добу або в інших печах із виробничою потужністю понад 50 

тонн на добу; (b) виробництво вапна у печах із виробничою потужністю 

понад 50 тонн на добу; (c) виробництво оксиду магнію в печах із 

виробничою потужністю понад 50 тонн на добу;  

виробництво азбесту чи продуктів на основі азбесту; виробництво 

скла, у тому числі скловолокна, із плавильною потужністю понад 20 тонн на 

добу;  

плавлення мінеральних речовин, у тому числі виробництво 

мінеральних волокон, із плавильною потужністю понад 20 тонн на добу; 

виробництво деяких керамічних продуктів шляхом обпалювання, 

зокрема черепиці, цегли, вогнетривкої цегли, кахлів, керамічних виробів або 

порцеляни із виробничою потужністю понад 75 тонн на добу і/або з 

місткістю печі понад 4 м 3 та щільністю садки на випалювальну піч 300 

кг/м.3. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=4167&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=4167-1&skl=10
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Пояснювальна записка до законопроекту не містить обґрунтування 

виключення названих сфер при імплементації Директиви. При цьому, якщо 

наведені вище сфери будуть включені до сфери врегулювання проектом 

Закону, необхідним буде окрема регламентація врегулювання відносин із 

експлуатації об’єктів забруднення наведених у переліку з метою 

запобігання, зменшення та контролю за забрудненням, що виникає в 

результаті промислової діяльності. Ці положення наразі відсутні у тексті 

законопроекту. 

Законопроект передбачає створення, порядок видачі та вимоги до 

єдиного інтегрованого довкільного дозволу. Згідно статті 1 інтегрований 

довкільний дозвіл визначається як документ дозвільного характеру, який 

видається дозвільним органом з метою запобігання та зменшення 

забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності, та який надає 

право експлуатувати установки, а саме вчиняти дії з провадження на них 

видів діяльності, визначених цим Законом, на умовах, встановлених у ньому, 

та який отримують оператори установок до початку їх експлуатації. 

Частина 6 статті 3 законопроекту передбачає, що строк дії 

інтегрованого довкільного дозволу необмежений. Проте, і Директива, і 

законопроект передбачає використання найкращих відомих технологій при 

зменшенні та контролі забруднення при використанні об’єктів визначених у 

статті 2 Проекту. Вважаємо, що було б доцільніше переглядати інтегрований 

довкільний дозвіл, наприклад через 10 років після його видачі, з метою 

виявлення застосування застарілих технологій, що дозволяють зменшити 

рівень забруднення, використання ефективніших та економічно вигідніших 

технологій тощо. 

Крім того, повна імплементація Директиви 2010/75/ЄС вимагатиме 

прийняття у подальшому підзаконних актів технічного характеру, 

спрямованих на транспозицію технічних вимог та додатків до неї, які 

регламентують діяльність спалювальних установок, установок для 

спалювання відходів, установок сумісного спалювання відходів, установок 

та видів діяльності, в яких застосовуються органічні розчинники, та 

установок, що виробляють двоокис титану, що досить не чітко 

регламентовано прикінцевими положеннями проекту Закону. Директива 

також містить декілька додатків із технічними нормативами, які було би 

доцільно враховувати при внесенні змін до національних технічних 

стандартів викидів від промислової діяльності. Так, наприклад, Додаток 7 

Директиви встановлює  технічні положення стосовно об’єктів і видів 

діяльності, в яких використовуються органічні розчинники та визначено 

значення гранично допустимих викидів та порогові значення. Доцільним 

вбачається або імплементація додатків Директиви до закону (наприклад у 

вигляді додатків) або ж посилання на додатки Директиви у прикінцевих 

положеннях законопроекту.  
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Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування» 

№ 4187 (альтернативний № 4187-1) від 05.10.2020 р. передбачає створення 

прозорої, зручної та зрозумілої системи користування надрами, зменшення 

надмірного державного впливу на галузь, підвищення конкуренції та 

легалізація відносин у сфері користування надрами. 

Законопроектом передбачено внесення змін до Кодексу України про 

надра, Земельного кодексу України, Гірничого Закону України, Закону 

України «Про нафту і газ», Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності». 

Правовідносини, які врегульовуються законопроектом підпадають під 

сферу дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Європейські стандарти у 

сфері надрокористування закріплені у Директиві 2003/4/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради від 28 січня 2003 року щодо доступу населення до 

інформації про довкілля та скасування Директиви 90/313/ЄС; Директиві 

94/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про 

умови надання та використання дозволів на пошук, розвідування та 

видобуток вуглеводнів, Директиві Ради 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 року 

щодо сміття надр; Регламенті 401/2009 Європейського Парламенту та Ради 

від 23 квітня 2009 року щодо Європейського агентства природокористування 

та Європейської мережі інформації щодо природокористування та 

моніторингу, Директиві 2011/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради про 

оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє 

середовище і т.д. 

Запропоновані зазначеними законопроектами зміни навряд чи 

відповідають положенням ратифікованої Україною Європейської хартії 

місцевого самоврядування, які передбачають, що муніципальні функції, як 

правило, мають здійснюватися «переважно тими властями, які мають 

найтісніший контакт з громадянином», а «повноваження, якими наділяються 

місцеві власті, як правило, мають бути повними і виключними»11. 

Проте, Директива 2003/4/ЄС, серед іншого, передбачає інформування 

громадськості щодо факторів, таких як речовини, енергія, шум, 

випромінювання або відходи, включаючи радіоактивні відходи, викиди, 

скиди та інші викиди в навколишнє середовище, що впливають або можуть 

вплинути на елементи довкілля, зокрема від надрокористування. Вважаємо 

за доцільне включити це положення до статті 39 законопроекту «Державна 

реєстрація та облік робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням 

надр, геологічна інформація». 

Відповідно до частини другої статті 2 Конвенції про оцінку впливу на 

навколишнє середовище у транскордонному контексті (далі – Конвенція), 

                                                 
11 Європейська хартія місцевого самоврядування : Міжнар. док. Ради Європи від 15.10.1985 (в ред. від 

16.11.2009), – ст. 4.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/994_036#Text . 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=4187&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=4187-1&skl=10
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ратифікованої Україною 19 березня 1999 року, Сторона походження 

забезпечує, щоб оцінка впливу на навколишнє середовище згідно з цією 

Конвенцією проводилася до прийняття рішення про санкціонування або 

здійснення запланованого виду діяльності, внесеного до Додатку I, який 

може призводити до значного шкідливого транскордонного впливу (зокрема, 

такі види діяльності як: великомасштабне видобування, вилучення та 

збагачення на місці металевих руд та вугілля, видобування вуглеводнів на 

континентальному шельфі). Ці положення також закріплені у Законі України 

«Про оцінку впливу на довкілля». Вважали, би за доцільне враховувати 

оцінку впливу на довкілля у положеннях законопроекту.  

Крім того, окремі положення законопроекту потребують сильнішого 

обґрунтування та узгодження із чинним національним законодавством. 

Авторам законопроекту також слід розглянути варіант імплементувати 

пропозиції викладені у законопроекті до положень нового законопроекту 

"Кодексу про надра" для уникнення повторного внесення змін. 

Законопроект «Про внесення змін до Закону України "Про природно-

заповідний фонд України" (щодо полювання в межах господарської зони 

національного природного парку)» № 4422 від 25.11.2020 р. має на меті 

забезпечення здійснення полювання, як різновиду традиційного відпочинку 

у межах територій природних парків.  

Законопроектом пропонується доповнити абзац п’ятий частини першої 

статті 21 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» 

положенням, відповідно до якого у господарській зоні національного 

природного парку дозволяється полювання. Такий підхід, на нашу думку, 

сприятиме соціальній стигматизації в Україні численної спільноти 

мисливців, що не відповідає сучасним європейським стандартам державної 

політики у сфері екології.  

Так, у Європейській Хартії полювання і біорізноманіття полювання 

трактується як споживацька та рекреаційна форма використання птахів та 

наземних ссавців та/або відповідний менеджмент. Європейська Хартія 

визначає, що за умови сталого ведення мисливського господарства цей вид 

діяльності може нести позитивний вклад у збереження популяцій диких 

тварин і місць їх проживання та приносити користь суспільству. Мисливці 

можуть сприяти досягненню цих цілей шляхом регулювання чисельності 

угруповань диких тварин і доглядаючи за місцями їх існування. 

Міжнародний союз охорони природи (МСОП) у Керівних принципах 

трофейного полювання від 2012 року зазначає, що проведення такого 

полювання може бути частиною природоохоронних програм, навіть по 

збереженню рідкісних видів диких тварин та таких, що перебувають під 

загрозою зникнення.  

Виходячи із наведеного вважаємо, що законодавча ініціатива не 

суперечить міжнародним стандартам у сфері полювання. Проте 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=4422&skl=10
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законопроект має бути узгоджений із іншими положеннями Закону України 

«Про природно-заповідний фонд України», зокрема із положеннями абз. 5 ч. 

1 ст. 21, абз. 4 ч. 1 ст. 18 Закону. 

Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, що стосуються відносин у сфері перевезення живих тварин, а 

також окремих питань карантину (інших ветеринарно-санітарних 

положень) № 2558 від 09.12.2019 р. спрямовано на усунення 

неузгодженостей у законодавчих актах України щодо митного режиму з 

карантину живих тварин у пунктах пропуску через державний кордон 

України та захисту благополуччя тварин шляхом забезпечення гуманного 

ставлення до них протягом усього їхнього життя; унеможливлення пропуску 

через державний кордон України живих тварин в пунктах пропуску 

(контролю) у яких відсутня карантинна станція (карантинний пост), шляхом 

заборони проведення попереднього документального контролю товару у 

вигляді живих тварин посадовими особами органу доходів і зборів товарів в 

разі відсутності в пункті пропуску карантинної станції (посту). 

Правовідносини, що належать до сфери правового регулювання 

проекту Закону, врегульовані Регламентом 1/2005 Ради від 22 грудня 2004 

року щодо захисту тварин під час транспортування та пов’язаних операцій, а 

також вносить зміни до Директив 64/432/ЄС та 93/119/ЄС і Регламенту 

1255/97; Директивою 91/496/ЄЕС Ради від 15 липня 1991 року, яка 

встановлює принципи контролю за організацією ветеринарних перевірок 

тварин, які ввозяться на територію Співтовариства та з третіх країн і вносить 

зміни до Директив 89/662/ЄЕС, 90/425/ЄЕС та 90/675/ЄЕС тощо. 

Стаття 1 Директиви 91/496/ЄЕС передбачає проведення обов’язкових 

ветеринарних перевірок тварин із третіх країн, які ввозяться на територію 

ЄС. 

Директива 91/496/ЄЕС згідно з Додатком V до Угоди про асоціацію 

мала бути імплементована до 2018 року. Стаття 4 Директиви 91/496/ЄЕС 

зобов’язує проведення документальної перевірки та перевірку відповідності 

товару, а також походження, кінцеву адресу переміщення та клінічну 

ветеринарну перевірку для того, щоби переконатися, що тварини клінічно 

здорові. Якщо необхідно здійснюються також лабораторні перевірки. Тому, 

запропоновані норми законопроекту із обов’язкового проведення 

ветеринарної перевірки тварин в ході митного контролю відповідає праву 

ЄС. 

Проте законопроект не повністю враховує положення Директиви 

91/496/ЄЕС.  

Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відповідального поводження з домашніми та дикими 

тваринами, які утримуються у неволі» № 3796 від 06.07.2020 р. передбачає 

уніфікацію термінологічного апарату, приведення його у відповідність до 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2558&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3796&skl=10
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міжнародних та європейських стандартів; запровадження реальних 

механізмів для дієвого впровадження концепції «відповідального власника 

тварини», що можливе лише за наявності обов’язкової системи реєстрації та 

ідентифікації тварин; чітке представлення компетенції та сфери 

відповідальності органів державної влади та місцевого самоврядування 

щодо питань, пов’язаних із захистом тварин. 

Введення системи ідентифікації та реєстрації тварин є зобов’язаннями 

України за Європейською конвенцією про захист домашніх тварин, яку 

Україна ратифікувала 18.09.2013 та яка передбачає, що одним із методів 

регулювання чисельності безпритульних (бездоглядних) тварин є 

ідентифікація собак і котів за допомогою спеціальних методів, а також 

введення реєстру номерів тварин разом із прізвищами та адресами їхніх 

власників (стаття 12). Досі ці положення не були імплементовані до 

національного законодавства.  

Законопроект також передбачає загальні засади поводження з дикими 

тваринами, які утримуються у неволі. Контроль за розведенням та обігом 

цих тварин можливий виключно за умови функціонування дієвої системи 

їхньої ідентифікації та реєстрації, що є також важливим і з огляду на 

виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань відповідно до 

ратифікованих міжнародних угод, які забороняють безконтрольне 

розведення та продаж, зокрема диких тварин рідкісних видів (наприклад, 

СІТЕС, Бернська конвенція 1979 року тощо).  

Проте, проект вимагає техніко-юридичного доопрацювання через 

значну термінологічну неузгодженість із чинним законодавством України. 

Крім того, законопроект не враховує положення Європейської конвенції про 

захист тварин при міжнародному перевезенні 1968 р., Європейської 

конвенції про захист тварин, що утримуються на фермах 1976 р., 

Європейської конвенції про захист тварин, призначених для забою 1979 р. 

тощо. 

Законопроект «Про державний екологічний контроль» № 3091 від 

18.03.2021 р. визначає правові та організаційні засади державного 

екологічного контролю щодо органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, суб’єктів господарювання, фізичних осіб, а також 

встановлює підстави та порядок притягнення суб’єктів господарювання до 

відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища.  

Цей закон є доопрацьованим варіантом проекту Закону України «Про 

державний екологічний контроль» реєстр. № 3091 від 19.02.2020 р., але 

містить низку зауважень як від Головного науково-експертного у4правління, 

так і від профільного Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування, які Комітет планує внести під час розгляду 

Верховною Радою України. 
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Вважали би за доцільне, звернути увагу на наступне.  

Проект закону містить неузгодженості між деякими статтями. Так, ст. 

1 визначає органи державного екологічного контролю – центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного 

екологічного контролю, його територіальні органи, у межах повноважень, 

передбачених законом. Проте, ст. 8 «Суб’єкти державного екологічного 

контролю» проекту визначає, що державний екологічний контроль 

здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного екологічного контролю, його 

територіальними органами, а також органами місцевого самоврядування у 

межах повноважень, передбачених законом. 

Окремо визначаються повноваження Кабінету Міністрів України у 

сфері державного екологічного контролю. 

Стаття 9 законопроекту передбачає, що громадський контроль у сфері 

державного екологічного контролю здійснюється громадськими 

інспекторами з охорони довкілля, які не є посадовими особами, не наділені 

державно-владними повноваженнями, не несуть дисциплінарної 

відповідальності, але, відповідно до законопроекту, проводять перевірки і 

складають протоколи про порушення законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища і подають їх органам державного 

екологічного контролю та правоохоронним органам для притягнення винних 

до відповідальності. Обсяг їх повноважень, визначених у законі, не є 

вичерпним, адже передбачається, що громадські інспектори з охорони 

довкілля можуть здійснювати й інші функції відповідно до законодавства 

України. 

Таким чином, при доопрацюванні проекту закону, було би доцільно 

привести його у відповідність із чинним законодавством України. 

Законопроект «Про території Смарагдової мережі» № 4461 від 

04.12.2020 р. має на меті встановлення правових та організаційних засад 

визначення територій Смарагдової мережі та управління ними в Україні для 

збереження природних оселищ та видів фауни і флори, які підлягають 

особливій охороні. 

Додатком XXX до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у секторі 

«Охорона природи» визначено заходи щодо наближення національного 

законодавства до Директиви № 2009/147/ЄС про збереження диких птахів та 

Директиви № 92/43/ЄС про збереження природних оселищ та видів 

природної фауни і флори, зокрема: 

прийняття національного законодавства та визначення 

уповноваженого органу (органів); 

визначення та позначення спеціальних зон захисту різних видів птахів; 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=4461&skl=10
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підготовка реєстру місць, призначення цих місць та встановлення 

пріоритетів управління ними (включаючи завершення реєстру потенційних 

територій Смарагдової мережі та впровадження захисних заходів та заходів 

управління ними); 

запровадження заходів, необхідних для збереження таких місць (ст. 6 

Директиви № 92/43/ЄС); 

встановлення системи моніторингу природоохоронного статусу 

оселищ та видів (ст.11 Директиви № 92/43/ЄС). 

Україна, як Сторона Конвенції про охорону дикої флори та фауни і 

природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) виконує 

зобов’язання щодо створення Смарагдової мережі. Станом на сьогодні 

перелік територій Смарагдової мережі складається з 377 територій площею 

близько 8 млн. га. Ця мережа не є повною і потребує розширення у частині 

виявлення нових територій для збереження окремих видів і природних 

оселищ, для яких на біогеографічних семінарах Бернською конвенцією 

визначено недостатній рівень представленості у мережі запропонованих 

природоохоронних територій. 

Заходи, що стосуються збереження цих територій та управління ними 

на національному рівні виконуються у межах існуючого природоохоронного 

законодавства і не є достатніми для виконання зобов’язань, визначених 

додатком ХХХ до Угоди.  

Законопроект не суперечить зобов’язанням України відповідно до 

Угоди про асоціацію, праву Європейського Союзу та міжнародним 

екологічним стандартам.  

Проте, привертаємо увагу, що прийняття нового закону про території 

Смарагдової мережі має здійснюватися із дотриманням системності у 

законодавстві. Екологічне законодавство України являє собою цілісну 

систему, що складається із більше ніж 30 нормативно-правових актів та 

ратифікованих Верховною Радою міжнародних конвенцій, договорів та угод 

(наприклад Конвенція про водно-болотні угіддя, Конвенція про охорону 

всесвітньої культурної та природної спадщини, Конвенція про охорону 

мігруючих видів дикої фауни, Конвенція про збереження дикої фауни і 

флори та природних середовищ в Європі, Конвенція про біологічне 

різноманіття тощо). Проте, порушені у законопроекті питання не повною 

мірою узгоджуються із чинним законодавством. Хоча внесення ряду змін до 

екологічної нормативно-правової бази у ньому передбачено, проте у проекті 

є значна кількість норм не узгоджених із чинним законодавством. 

Наприклад, не зрозумілим є співвідношення терміну "територія Смарагдової 

мережі" та термінів "екомережа", "території, що підлягають особливій 

охороні", визначення заходів із "збереження" та "охорони" навколишнього 

природного середовища і т.д. 



 24 

Слід було б розглянути варіант врегулювання правових та 

організаційних засад визначення територій Смарагдової мережі та 

управління ними шляхом внесення змін до чинної нормативно-правової бази 

у сфері охорони і захисту довкілля.  

Законопроект «Про внесення змін до Закону України "Про захист 

тварин від жорстокого поводження" щодо удосконалення захисту тварин 

від жорсткого поводження» № 2802 від 24.01.2020 р. спрямовано на 

наближення законодавства щодо охорони тварин під час годування до 

законодавства ЄС у відповідності до Угоди про асоціацію. 

Згідно статті 64 «Нормативно-правове наближення» глави 4 «Санітарні 

та фітосанітарні заходи» Угоди про асоціацію, Україна має наблизити своє 

законодавство про санітарні та фітосанітарні заходи щодо охорони тварин до 

законодавства ЄС. Законодавство повинно бути адаптоване згідно стандартів 

вказаних у додатку IV-B «Стандарти утримання тварин». 

Директива Ради 98/58/ЄС від 20 липня 1998 року «Стосовно захисту 

тварин, що утримуються для сільськогосподарських потреб», визначає 

загальні положення щодо захисту фермерських тварин і є основою для 

законодавства із даного питання, у країнах ЄС. Також, пункт 14 Додатку до 

Директиви 58/98/ЄС, визначає, зокрема, що «жодна не повинна бути 

нагодована їжею або напоєна рідиною, що містить будь-які речовини, здатні 

завдати страждань або ушкоджень тварині».  

За останні роки європейські країни заборонили примусове 

вигодовування тварин на законодавчому рівні. Наприклад, у законодавстві 

Австрії, Чехії, Ізраїлю, Великобританії, Данії і багатьох інших діє положення 

згідно якого заборонено примусове відгодовування тварин, окрім, як з 

лікувальною чи профілактичною метою. 

Такими чином, запропонована законодавча ініціатива не суперечить 

міжнародним стандартам.  

Що стосується змін до ст. 21 Закону, якими забороняється продаж фуа-

гра (жирної печінки), то звертаємо увагу,  що відповідно до преамбули  

Закону «цей Закон спрямований на захист від страждань і загибелі тварин 

унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав та 

укріплення моральності й гуманності суспільства», а його дія «поширюється 

на відносини, що виникають у зв'язку з утриманням тварин та поводженням 

із ними фізичних та юридичних осіб» (ч.1 ст. 3). Таким чином, встановлення 

заборон щодо продажу продуктів тваринництва не є предметом регулювання 

Закону. Крім того, в європейських країнах відсутня заборона на продаж 

будь-яких продуктів тваринництва (зокрема фуа-гри) оскільки такі продукти 

можуть бути виготовленні і без застосування примусового вигодовування.  

Крім того, в Україні наразі чинний Закон «Про захист тварин від 

жорстокого поводження», який серед іншого визначає «порушення правил 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2802&skl=10
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утримання тварин», що включає насильне вигодовування, яке призводить до 

страждань тварин.  

Законопроект «Про внесення змін до Закону України "Про природно-

заповідний фонд України"» № 3518 від 20.05.2020 р. передбачає 

вдосконалення заходів щодо ефективного та раціонального використання 

природних ресурсів у межах господарської зони національних природних 

парків. Так, пропонується уточнити норму щодо заборони рубки головного 

користування у господарських зонах національних природних парків та 

залишити її діючою лише для Карпатського регіону. 

Відповідно до статті 361 Угоди про асоціацію співробітництво між 

Сторонами із питань охорони навколишнього середовища має на меті 

збереження, захист, поліпшення і відтворення якості навколишнього 

середовища, розсудливе та раціональне використання природних ресурсів та 

заохочення заходів на міжнародному рівні, спрямованих на вирішення 

регіональних і глобальних проблем навколишнього середовища, зокрема, у 

сфері збереження і захисту біологічного та ландшафтного різноманіття 

(екомережі). 

Проте, національні природні парки та регіональні ландшафтні парки 

України, включаючи їх господарські зони, мають статус територій 

Смарагдової мережі України, відповідно до чого забезпечують збереження 

зареєстрованих у цих парках незалежно від функціональної зони рідкісних в 

Європі видів флори і фауни та природних оселищ.  

Відповідно до статті 20 Закону України «Про природно-заповідний 

фонд» національні природні парки створюються з метою збереження, 

відтворення і ефективного використання природних комплексів та об’єктів, 

які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, 

наукову, освітню та естетичну цінність. У зв’язку із цим важливо 

наголосити, що заборона рубок головного користування в усіх зонах 

національних природних парків України дозволяє їм досягти зазначеної 

вище мети. 

Крім того, законодавство ЄС не містить аналогічних положень 

викладених у законопроекті а відтак аналізований проект не відповідає 

положеннями Угоди про асоціацію та європейським стандартам.  

Висновки і рекомендації 

Новий етап адаптації екологічного права ЄС в Україні розпочався 

після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Проте, при 

імплементації європейських стандартів до національного законодавства 

важливим є узгодження нових норм із чинним національним 

законодавством.  

При імплементації та гармонізації національного законодавства 

відповідно до європейського права слід брати  до уваги першочергові 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3518&skl=10
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національні екологічні проблеми, серед яких, згідно аналізованих 

законопроектів: високий рівень ризиків для природних екосистем та 

здоров’я населення, зумовлений значним забрудненням довкілля через 

техногенне навантаження, нераціональне використання природно-

ресурсного потенціалу, значні обсяги накопичених в Україні відходів, 

загострення екологічних та техногенних проблем у районах, прилеглих до 

зони конфлікту на Донбасі, недостатній рівень адаптаційних можливостей 

галузей економіки, систем життєзабезпечення до негативних процесів зміни 

клімату, неналежний стан системи державного моніторингу навколишнього 

природного середовища, єдиної державної системи захисту. 

 

Інститут законодавства 

Верховної Ради України 

 


