
 

До уваги студентів! 

Після лекційного матеріалу містяться завдання для модульного контролю, 

Тема лекції 7 Правова охорона лісів і тваринного світу.  

1.Ліси як об'єкт правової охорони та використання 

2.Право лісокористування та його види 

3.Тваринний світ як об’єкт правового регулювання використання, відтворення й охорони. 
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1. Ліси як об'єкт правової охорони та використання. 

Ліс – величезне національне багатство. Він відіграє значну господарську, економічну й 

екологічну роль. Екологічна функція лісів полягає в тому, що вони є джерелом поліпшення клімату, 

захищають ґрунти від вітрової і водної ерозії, є місцем перебування звірів і птахів, використовується 

в рекреаційних, естетичних та культурно-оздоровчих цілях. З економічної сторони ліс є основним 

джерелом деревини, технічної, лікарської сировини, що використовуються для різних галузей 

господарства. Ліс – основа паперової, меблевої та інших галузей промисловості. 

Правове регулювання лісових відносин ґрунтується на нормах Лісового кодексу України 

від 21.01.1994  Редакція від 08.08.2021, підстава - 1684-IX (далі - ЛК) 

Ліс - тип природних комплексів (екосистема), у якому поєднуються переважно деревна та 

чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав'яною рослинністю, тваринним світом, 

мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що взаємопов'язані у своєму розвитку, 

впливають один на одного і на навколишнє природне середовище. 

Лісові відносини в Україні регулюються Конституцією України, Законом України "Про 

охорону навколишнього природного середовища", цим Кодексом, іншими законодавчими актами 

України, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. 

Лісові відносини, що виникають при використанні землі, надр, вод, а також відносини щодо 

охорони, використання й відтворення рослинного та тваринного світу, не врегульовані цим 

Кодексом, регулюються відповідними законодавчими актами. 
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Стаття 4 ЛК. Склад лісового фонду України 

До лісового фонду України належать лісові ділянки, в тому числі захисні насадження 

лінійного типу, площею не менше 0,1 гектара. 

До лісового фонду України не належать: 

 зелені насадження в межах населених пунктів (парки, сади, сквери, бульвари тощо), які 

не віднесені в установленому порядку до лісів; 

 окремі дерева і групи дерев, чагарники на сільськогосподарських угіддях, 

присадибних, дачних і садових ділянках. 

До земель лісогосподарського призначення належать лісові землі, на яких розташовані лісові 

ділянки, та нелісові землі, зайняті сільськогосподарськими угіддями, водами й болотами, спорудами, 

комунікаціями, малопродуктивними землями тощо, які надані в установленому порядку та 

використовуються для потреб лісового господарства. До земель лісогосподарського призначення не 

належать землі, на яких розташовані полезахисні лісові смуги. 

Віднесення земельних ділянок до складу земель лісогосподарського призначення 

здійснюється відповідно до земельного законодавства. 

Лісовими ресурсами є деревні, технічні, лікарські та інші продукти лісу, що використовуються 

для задоволення потреб населення і виробництва та відтворюються у процесі формування лісових 

природних комплексів. 

До лісових ресурсів також належать корисні властивості лісів (здатність лісів зменшувати 

негативні наслідки природних явищ, захищати ґрунти від ерозії, запобігати забрудненню 

навколишнього природного середовища та очищати його, сприяти регулюванню стоку води, 

оздоровленню населення та його естетичному вихованню тощо), що використовуються для 

задоволення суспільних потреб. 

Ліси, які знаходяться в межах території України, є об'єктами права власності Українського 

народу. Від імені Українського народу права власника на ліси здійснюють органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України. 

Ліси можуть перебувати в державній, комунальній та приватній власності. Суб'єктами права 

власності на ліси є держава, територіальні громади, громадяни та юридичні особи. 

Охорону і захист лісів на території України здійснюють: 

 державна лісова охорона, яка діє у складі центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органу виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим з питань лісового господарства та підприємств, установ і організацій, що належать 

до сфери їх управління; 

 лісова охорона інших постійних лісокористувачів і власників лісів. 

Державна лісова охорона має статус правоохоронного органу. Порядок діяльності державної 

лісової охорони та лісової охорони визначається положенням, що затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 

Стаття 90 ЛК   Основними завданнями державної лісової охорони є: 

 здійснення державного контролю за додержанням лісового законодавства; 

 забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, захист від шкідників і 

хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу.  

Нормативно-правові акти з ведення лісового господарства встановлюють порядок і вимоги до 

системи заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів, комплекс якісних та 

кількісних показників, параметрів, що забезпечують регулювання діяльності у цій галузі.  

Нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства регулюються: 

1) поділ лісів на категорії залежно від значення та основних виконуваних ними функцій; 

2) проведення рубок головного користування; 

3) організація лісовпорядкування; 

4) ведення державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та проведення національної 

інвентаризації лісів; 

5) організація та проведення лісової сертифікації; 

6) заготівля другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань; 

7) використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, 

спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, потреб мисливського господарства та 

проведення науково-дослідних робіт; 
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8) відновлення лісів і лісорозведення; 

9) здійснення заходів щодо підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів; 

10) здійснення охорони лісів від пожеж; 

11) здійснення захисту лісів від шкідників і хвороб; 

12) виділення пралісів. 

Законом, іншими нормативно-правовими актами можуть регулюватися інші питання з 

ведення лісового господарства. 

2. Право лісокористування та його види 

Право користування лісами здійснюється в порядку постійного та тимчасового 

користування лісами. Ліси на землях державної та комунальної власності, спеціалізовані 

лісогосподарські підприємства не є об’єктами державно-приватного партнерства згідно із Законом 

України "Про державно-приватне партнерство", зокрема об’єктами концесії згідно із Законом 

України "Про концесію". 

Стаття 17 ЛК Постійне користування лісами 

У постійне користування ліси на землях державної власності для ведення лісового 

господарства без встановлення строку надаються спеціалізованим державним лісогосподарським 

підприємствам, іншим державним підприємствам, установам та організаціям, у яких створено 

спеціалізовані лісогосподарські підрозділи. 

У постійне користування ліси на землях комунальної власності для ведення лісового 

господарства без встановлення строку надаються спеціалізованим комунальним лісогосподарським 

підприємствам, іншим комунальним підприємствам, установам та організаціям, у яких створені 

спеціалізовані лісогосподарські підрозділи. 

Ліси надаються в постійне користування на підставі рішення органів виконавчої влади або 

органів місцевого самоврядування, прийнятого в межах їх повноважень за погодженням з органами 

виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного 

середовища Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері лісового господарства, обласними, Київською, Севастопольською 

міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з 

питань охорони навколишнього природного середовища. У разі прийняття рішення про надання лісів 

у постійне користування обласними, Київською, Севастопольською міськими державними 

адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Прийняття рішень 

Кабінетом Міністрів України не потребує погоджень з іншими органами. 

Стаття 18 ЛК. Тимчасове користування лісами 

Об'єктом тимчасового користування можуть бути всі ліси, що перебувають у державній, 

комунальній або приватній власності. 

Тимчасове користування лісами може бути: довгостроковим - терміном від одного до 

п'ятдесяти років і короткостроковим - терміном до одного року. 

Довгострокове тимчасове користування лісами - засноване на договорі строкове платне 

використання лісових ділянок, які виділяються для потреб мисливського господарства, культурно-

оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, проведення науково-

дослідних робіт. 

Довгострокове тимчасове користування лісами державної та комунальної власності 

здійснюється без вилучення земельних ділянок у постійних користувачів лісами на підставі рішення 

відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятого в межах їх 

повноважень за погодженням з постійними користувачами лісами та органом виконавчої влади з 

питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері лісового господарства. 

Довгострокове тимчасове користування лісами приватної власності здійснюється без 

вилучення земельних ділянок шляхом укладення між власником лісів та тимчасовим 

лісокористувачем договору, який підлягає реєстрації в органі виконавчої влади з питань лісового 

господарства Автономної Республіки Крим, центральному органі виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері лісового господарства. 

Короткострокове тимчасове користування лісами для заготівлі другорядних лісових 

матеріалів, побічних лісових користувань та інших потреб, передбачених Лісовим Кодексом, 
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здійснюється без вилучення земельних ділянок у власника лісів, постійного лісокористувача на 

підставі спеціального дозволу, що видається власником лісів, постійним лісокористувачем 

підприємствам, установам, організаціям, громадянам України, іноземцям та особам без 

громадянства, іноземним юридичним особам. 

Суб'єктами правовідносин тимчасового користування лісами є: 

 власники лісів або уповноважені ними особи; 

 підприємства, установи, організації, громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, іноземні юридичні особи. 

Тимчасовий лісокористувач не має права передавати лісові ділянки в тимчасове користування 

іншим особам. 

Постійні лісокористувачі мають: 

1) право самостійно господарювати в лісах; 

2) виключне право на заготівлю деревини; 

3) право власності на заготовлену ними продукцію та доходи від її реалізації; 

4) право на відшкодування збитків у випадках, передбачених законодавством; 

5) право здійснювати відповідно до законодавства будівництво доріг, спорудження жилих 

будинків, виробничих та інших будівель і споруд, необхідних для ведення лісового господарства. 

Постійні лісокористувачі зобов'язані: 

1) забезпечувати охорону, захист, відтворення, підвищення продуктивності лісових 

насаджень, посилення їх корисних властивостей, підвищення родючості ґрунтів, вживати інших 

заходів відповідно до законодавства на основі принципів сталого розвитку; 

2) дотримуватися правил і норм використання лісових ресурсів; 

3) вести лісове господарство на основі матеріалів лісовпорядкування, здійснювати 

використання лісових ресурсів способами, які забезпечують збереження оздоровчих і захисних 

властивостей лісів, а також створюють сприятливі умови для їх охорони, захисту та відтворення; 

4) вести первинний облік лісів; 

5) дотримуватися встановленого законодавством режиму використання земель; 

6) забезпечувати охорону типових та унікальних природних комплексів і об'єктів, рідкісних і 

таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, рослинних 

угруповань, сприяти формуванню екологічної мережі відповідно до природоохоронного 

законодавства; 

8) забезпечувати безперешкодний доступ до об'єктів електромереж, інших інженерних споруд, 

які проходять через лісову ділянку, для їх обслуговування. 

Законом можуть бути передбачені й інші права та обов'язки постійних лісокористувачів.  

Права та обов'язки тимчасових лісокористувачів на умовах довгострокового користування 

Тимчасові лісокористувачі на умовах довгострокового користування мають право: 

1) здійснювати господарську діяльність у лісах з дотриманням умов договору; 

2) за погодженням із власниками лісів, постійними лісокористувачами в установленому 

порядку зводити тимчасові будівлі і споруди, необхідні для ведення господарської діяльності; 

3) отримувати продукцію і доходи від її реалізації. 

Тимчасові лісокористувачі на умовах довгострокового користування зобов'язані: 

1) приступати до використання лісів у строки, встановлені договором; 

2) виконувати встановлені обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом та 

договором; 

3) дотримуватися встановленого законодавством режиму використання земель; 

4) вести роботи способами, які забезпечують збереження оздоровчих і захисних властивостей 

лісів, а також створюють сприятливі умови для охорони, захисту і відтворення типових та 

унікальних природних комплексів і об'єктів, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів тваринного і рослинного світу, сприяти формуванню екологічної мережі; 

5) своєчасно вносити плату за використання лісових ресурсів; 

6) не порушувати прав інших лісокористувачів. 

Законом та договором можуть бути передбачені й інші права та обов'язки тимчасових 

лісокористувачів на умовах довгострокового користування. 

Тимчасові лісокористувачі на умовах короткострокового користування мають право: 

1) здійснювати використання лісових ресурсів з додержанням вимог спеціального дозволу; 



2) за погодженням із власниками лісів, постійними лісокористувачами у встановленому 

порядку споруджувати тимчасові будівлі та споруди, необхідні для зберігання і первинної обробки 

заготовленої продукції; 

3) власності на заготовлену ними в результаті використання лісових ресурсів продукцію та 

доходи від її реалізації; 

4) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законодавством. 

Тимчасові лісокористувачі на умовах короткострокового користування зобов'язані: 

1) здійснювати використання лісових ресурсів за встановленими правилами і нормами; 

2) вести роботи способами, які забезпечують збереження оздоровчих і захисних властивостей 

лісів, а також створюють сприятливі умови для охорони, захисту та відтворення лісів, охорони 

типових та унікальних природних комплексів і об'єктів, рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу; 

3) своєчасно вносити плату за використання лісових ресурсів; 

4) не порушувати прав інших лісокористувачів. 

Законом можуть бути передбачені й інші права та обов'язки тимчасових лісокористувачів на 

умовах короткострокового користування. 

Підставами припинення права постійного користування лісами є (ст..22 ЛК): 

1) припинення права користування земельною лісовою ділянкою у випадках і порядку, 

встановлених законом; 

2) використання лісових ресурсів способами, які завдають шкоду навколишньому природному 

середовищу, не забезпечують збереження оздоровчих, захисних та інших корисних властивостей 

лісів, негативно впливають на їх стан і відтворення; 

3) використання лісової ділянки не за цільовим призначенням. 

Право тимчасового користування лісами припиняється у випадках, передбачених статтею 

78 Лісового Кодексу для припинення права використання лісових ресурсів. 

Права власників лісів, лісокористувачів та громадян охороняються законом і можуть бути 

обмежені або припинені лише у випадках, передбачених Лісовим Кодексом та іншими 

законодавчими актами. 

Збитки, завдані внаслідок порушення прав власників лісів, лісокористувачів та громадян, 

підлягають відшкодуванню в повному обсязі відповідно до закону. 

3.  Тваринний світ як об’єкт правового регулювання використання, відтворення й охорони 

Відносини у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, об'єкти якого 

перебувають у стані природної волі, у напіввільних умовах чи в неволі, на суші, у воді, грунті та 

повітрі, постійно чи тимчасово населяють територію України або належать до природних багатств її 

континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, регулюються Конституцією 

України, цим Законом, законами України "Про охорону навколишнього природного 

середовища", "Про мисливське господарство та полювання" та іншими нормативно-правовими 

актами. 

Відносини у галузі охорони, використання і відтворення сільськогосподарських, свійських 

тварин, а також діяльність, пов'язана з охороною і використанням залишків викопних тварин, 

регулюються відповідним законодавством України. 

Завданнями законодавства України про охорону, використання і відтворення тваринного 

світу є: 

регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу; 

збереження та поліпшення середовища існування диких тварин; 

забезпечення умов збереження всього видового і популяційного різноманіття тварин. 

Об'єктами тваринного світу, на які поширюється дія цього Закону, є: 

 дикі тварини - хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби 

та інші) і безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та інші) в усьому їх видовому і 

популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), які 

перебувають у стані природної волі, утримуються у напіввільних умовах чи в неволі; 

 частини диких тварин (роги, шкіра тощо); 

 продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо). 

Об'єкти тваринного світу, а також нори, хатки, лігва, мурашники, боброві загати та інше 

житло і споруди тварин, місця токування, линяння, гніздових колоній птахів, постійних чи 
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тимчасових скупчень тварин, нерестовищ, інші території, що є середовищем їх існування та шляхами 

міграції, підлягають охороні. 

Право власності на об'єкти тваринного світу набувається та реалізується відповідно 

до Конституції України, цього Закону та інших законів України. 

Об'єкти тваринного світу, які перебувають у стані природної волі і знаходяться в межах 

території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, є 

об'єктами права власності Українського народу. 

Від імені Українського народу права власника об'єктів тваринного світу, які є природним 

ресурсом загальнодержавного значення, здійснюють органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування в межах, визначених Конституцією України. 

Кожний громадянин має право користуватися об'єктами тваринного світу - об'єктами 

права власності Українського народу відповідно до цього Закону та інших законів України. Об'єкти 

тваринного світу в Україні можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності. 

Об'єкти тваринного світу в Україні знаходяться під охороною держави незалежно від права 

власності на них. 

Об'єкти тваринного світу, вилучені із стану природної волі, розведені (отримані) у 

напіввільних умовах чи в неволі або набуті іншим не забороненим законом шляхом, можуть 

перебувати у приватній власності юридичних та фізичних осіб. 

Законність набуття у приватну власність об'єктів тваринного світу (крім добутих у порядку 

загального використання) повинна бути підтверджена відповідними документами, що засвідчують 

законність вилучення цих об'єктів з природного середовища, ввезення в Україну з інших країн, факту 

купівлі, обміну, отримання у спадок тощо, які видаються в установленому законодавством порядку.  

У передбаченому законом порядку права власників об'єктів тваринного світу можуть бути 

обмежені в інтересах охорони цих об'єктів, навколишнього природного середовища та захисту прав 

громадян. 

Право приватної власності на об'єкти тваринного світу припиняється у разі: 

 жорстокого поводження з дикими тваринами; 

 встановлення законодавчими актами заборони щодо перебування у приватній власності 

окремих об'єктів тваринного світу. 

Право приватної власності на об'єкти тваринного світу може припинятися і в інших випадках, 

передбачених законом. 

Право приватної власності на об'єкти тваринного світу у випадках, передбачених частиною 

першою цієї статті, може бути припинено в судовому порядку за позовами центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у 

сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і 

охорони природних ресурсів. 

Під час проведення заходів щодо охорони, раціонального використання і відтворення 

тваринного світу, а також під час здійснення будь-якої діяльності, яка може вплинути на середовище 

існування диких тварин та стан тваринного світу, повинно забезпечуватися додержання таких 

основних вимог і принципів: 

 збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в 

стані природної волі; 

 недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов 

розмноження диких тварин; 

 збереження цілісності природних угруповань диких тварин; 

 додержання науково обгрунтованих нормативів і лімітів використання об'єктів 

тваринного світу, забезпечення невиснажливого їх використання, а також відтворення; 

 раціональне використання корисних властивостей і продуктів життєдіяльності диких 

тварин; 

 платність за спеціальне використання об'єктів тваринного світу; 

 регулювання чисельності диких тварин в інтересах охорони здоров'я населення і 

запобігання заподіянню шкоди довкіллю, господарській та іншій діяльності; 

 урахування результатів оцінки впливу на довкілля об'єктів господарської та іншої 

діяльності, які можуть негативно впливати на стан тваринного світу. 

Громадяни відповідно до закону мають право: 
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 на загальне і спеціальне використання об'єктів тваринного світу; 

 мати у власності окремі об'єкти тваринного світу; 

 на компенсацію шкоди, завданої дикими тваринами. 

Громадяни відповідно до закону зобов'язані: 

 охороняти тваринний світ і середовище перебування диких тварин; 

 сприяти відтворенню відновлюваних об'єктів тваринного світу; 

 використовувати об'єкти тваринного світу відповідно до закону; 

 відшкодовувати шкоду, заподіяну ними тваринному світу внаслідок порушення вимог 

законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу. 

Громадяни мають й інші права та обов'язки, передбачені законом. Громадянам гарантується 

право безоплатного загального використання об'єктів тваринного світу для задоволення життєво 

необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних тощо). 

Загальне використання об'єктів тваринного світу здійснюється без вилучення об'єктів 

тваринного світу з природного середовища (за винятком любительського і спортивного рибальства 

у водних об'єктах загального користування в межах встановлених законодавством обсягів 

безоплатного вилову). 

У порядку загального використання об'єктів тваринного світу здійснюється використання 

корисних властивостей життєдіяльності тварин - природних санітарів середовища, запилювачів 

рослин тощо, а також використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, 

виховних, естетичних та інших цілях, не заборонених законом. 

Під час здійснення загального використання об'єктів тваринного світу забороняється 

знищення тварин, руйнування їхнього житла та інших споруд (нір, хаток, лігв, гнізд, мурашників, 

бобрових загат тощо), порушення середовища існування тварин і погіршення умов їх розмноження. 

До спеціального використання об'єктів тваринного світу належать усі види використання 

тваринного світу (за винятком передбачених законодавством випадків безоплатного 

любительського і спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування), що 

здійснюються з їх вилученням (добуванням, збиранням тощо) із природного середовища. 

Спеціальне використання об'єктів тваринного світу в порядку ведення мисливського і рибного 

господарства здійснюється з наданням відповідно до закону підприємствам, установам, організаціям 

і громадянам права користування мисливськими угіддями та рибогосподарськими водними 

об'єктами. 

Спеціальне використання об'єктів тваринного світу здійснюється лише за відповідними 

дозволами чи іншими документами, що видаються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. Ця вимога поширюється також на власників чи користувачів земельними ділянками, на 

яких перебувають (знаходяться) об'єкти тваринного світу. 

За умови додержання вимог ЗаконуУкраїни «Про тваринний світ» та інших нормативно-

правових актів можуть здійснюватися такі види використання об'єктів тваринного світу: 

 мисливство; 

 рибальство, включаючи добування водних безхребетних тварин; 

 використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та 

естетичних цілях; 

 використання корисних властивостей життєдіяльності тварин - природних санітарів 

середовища, запилювачів рослин тощо; 

 використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності; 

 добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання і розведення у напіввільних 

умовах чи в неволі. 

Законами можуть бути передбачені й інші види використання об'єктів тваринного світу. 

Користувачі об'єктами тваринного світу в установленому законодавством порядку 

мають право: 

 здійснювати спеціальне використання об'єктів тваринного світу відповідно до цього 

Закону; 

 власності на добуті (придбані) в законному порядку об'єкти тваринного світу і доходи 

від їх реалізації; 

 оскаржувати рішення органів виконавчої влади і посадових осіб, що порушують їх 

права на використання об'єктів тваринного світу. 



Підприємства, установи, організації та громадяни, які здійснюють ведення мисливського і 

рибного господарства, мають також право брати участь у вирішенні питань охорони, використання і 

відтворення об'єктів тваринного світу, що перебувають на території закріплених за ними 

мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів. 

Підприємства, установи, організації та громадяни користуються й іншими правами щодо 

використання об'єктів тваринного світу. 

Права підприємств, установ, організацій та громадян щодо використання об'єктів тваринного 

світу можуть бути обмежені відповідно до закону. 

Користувачі об'єктами тваринного світу в установленому законодавством порядку 

зобов'язані: 

 додержуватися встановлених правил, норм, лімітів і строків використання об'єктів 

тваринного світу; 

 використовувати тваринний світ у способи, що не допускають порушення цілісності 

природних угруповань і забезпечують збереження тварин, яких не дозволено використовувати; 

 безперешкодно допускати до перевірки всіх об'єктів, де утримуються, перероблюються 

та реалізуються об'єкти тваринного світу, представників органів, що здійснюють державний 

контроль за охороною і використанням тваринного світу, своєчасно виконувати їх законні вимоги та 

розпорядження; 

 своєчасно вносити збір за спеціальне використання об'єктів тваринного світу. 

Користувачі об'єктами тваринного світу, які здійснюють ведення мисливського та рибного 

господарства, також зобов'язані: 

 раціонально використовувати об'єкти тваринного світу, не допускати погіршення 

екологічного стану середовища існування тварин внаслідок власної діяльності, застосовувати 

природоохоронні технології під час здійснення виробничих процесів; 

 проводити первинний облік чисельності і використання диких тварин, вивчати їх стан 

та характеристики угідь, де перебувають об'єкти тваринного світу, подавати цю інформацію органам, 

що здійснюють державний облік тварин та облік їх використання, ведення державного кадастру і 

моніторингу тваринного світу; 

 проводити комплексні заходи, спрямовані на відтворення, в тому числі штучне, диких 

тварин, збереження і поліпшення середовища їх існування; 

 здійснювати заходи щодо виконання загальнодержавних, регіональних, 

республіканських та інших територіальних екологічних програм з питань охорони, використання і 

відтворення тваринного світу; 

 негайно інформувати природоохоронні органи, ветеринарні, санітарно-епідеміологічні 

служби про виявлення захворювань тварин, погіршення стану середовища їх існування, виникнення 

загрози знищення та випадки загибелі тварин, здійснювати комплексні заходи щодо профілактики і 

боротьби із захворюваннями; 

 в межах закріпленої території здійснювати охорону об'єктів тваринного світу, 

дотримуватися режиму охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України і до переліків 

видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, 

міст Києва та Севастополя; 

 самостійно припиняти використання об'єктів тваринного світу в разі погіршення їх 

стану та умов існування, зниження відтворюючої здатності та виникнення загрози знищення тварин, 

негайно вживати заходів до усунення негативного впливу на тварин і середовище їх існування; 

 виконувати інші обов'язки щодо охорони і використання тваринного світу, передбачені 

законом. 

Охорона тваринного світу включає систему правових, організаційних, економічних, 

матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і 

використання об'єктів тваринного світу. Охорона тваринного світу передбачає комплексний підхід 

до вивчення стану, розроблення і здійснення заходів щодо охорони та поліпшення екологічних 

систем, в яких перебуває і складовою частиною яких є тваринний світ. 

Охорона тваринного світу забезпечується шляхом: 

 встановлення правил та науково обгрунтованих норм охорони, раціонального 

використання і відтворення об'єктів тваринного світу; 

 встановлення заборони та обмежень при використанні об'єктів тваринного світу; 



 охорони від самовільного використання та інших порушень встановленого 

законодавством порядку використання об'єктів тваринного світу; 

 охорони середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин; 

 запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів; 

 формування екологічної мережі, створення державних заповідників, заказників і 

визначення інших природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні; 

 встановлення особливого режиму охорони видів тварин, занесених до Червоної книги 

України і до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя; 

 розроблення і впровадження програм (планів дій) щодо збереження та відтворення 

видів диких тварин, які перебувають під загрозою зникнення; 

 розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів 

тварин, створення центрів та "банків" для зберігання генетичного матеріалу; 

 встановлення науково обгрунтованих нормативів і лімітів використання об'єктів 

тваринного світу та вимог щодо засобів їх добування; 

 регулювання вилучення тварин із природного середовища для зоологічних колекцій; 

 надання допомоги тваринам у разі захворювання, загрози їх загибелі під час стихійного 

лиха і внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій; 

 організації наукових досліджень, спрямованих на обгрунтування заходів щодо охорони 

тваринного світу; 

 виховання громадян у дусі гуманного ставлення до тварин; 

 пропаганди важливості охорони тваринного світу; 

 здійснення контролю у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу; 

 проведення заходів екологічної безпеки; 

 запобігання проникненню в природне середовище України чужорідних видів диких 

тварин та здійснення заходів щодо недопущення негативних наслідків у разі їх випадкового 

проникнення; 

 створення системи державного обліку, кадастру та моніторингу тваринного світу; 

 урахування питань охорони тваринного світу під час встановлення екологічних 

нормативів та здійснення господарської діяльності; 

 регулювання вивезення за митний кордон України об'єктів тваринного світу; 

 стимулювання діяльності, спрямованої на охорону, раціональне використання і 

відтворення тваринного світу; 

 проведення відповідно до законодавства інших заходів і встановлення інших вимог 

щодо охорони об'єктів тваринного світу. 

 

Виконана робота надсилається електронною поштою за адресою - 

oly.moshenetch@gmail.com. Термін виконання – до 11.11.21 

До уваги студентів! Для опрацювання модульного контролю вам рекомендовано: 

Дати відповідь на  3 питання, в залежності від варіанту, та надіслати іх на перевірку. 

Для задовільного рівня достатньо просто відповідей за опрацьованим матеріалом 

Для достатнього та відмінного рівня вам додатково рекомендовано створити презентацію  

до відповіді на питання. Виконані роботи мають містити титульну сторінку, де необхідно зазначити 

наступне: 

Модульний контроль № 1 

з дисципліни «Екологічне право » 

Варіант № ___ 

студента-(ки) групи П - __ 

________________________ 

(ПІБ) 

Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності, сучасності 

підібраних матеріалів та охайності в оформленні  

Модульна роботи викладається державною мовою на стандартних аркушах формату А-4 (210 

х 297). 
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Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем;  

вирівнювання - “За шириною”;  

міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines);  

абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см); 

верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 2 см, праве – 1 см.   

Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам (1,25 см). 

Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер сторінки позначають арабською 

цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки. 

 
Визначення варіанту модульної роботи 

  Варіант залікової роботи згідно визначається порядковим номером  студента у списку групи 

(наприклад – 1 або 9, якщо за списком прізвище студента знаходиться під двозначним номером – 15, 

варіант визначається за другою цифрою - 5) відповідно до наведеної таблиці: 
№ 

варіанту 
Питання 

1 

1. Земля як об’єкт правового регулювання використання, відновлення та 

охорони.  

2. Поняття,  предмет і система водного права. 

3. Створити презентацію на тему: «Екологічні проблеми морів і річок 

України» 

2 

1. Склад земельного фонду. 

2. Право власності на надра. 

3. Створити презентацію на тему: «Проблеми з використанням корисних 

копалин». 

3 

1. Право власності на землю: його зміст, підстави виникнення та 

припинення.  

2. Особливості водних орендних відносин. 

3. Створити презентацію на тему: «Стан лісових ресурсів України» 

4 

1. Поняття, форми та види землекористування. 

2. Особливості правової охорони вод малих річок, внутрішніх водойм. 

3. Створити презентацію на тему: «Проблеми з радіоактивним і 

електромагнітним забрудненням» 

5 

1. Надра як об’єкт правового регулювання використання та охорони.  

2. Державне управління в галузі охорони та використання земель. 

3. Створити презентацію на тему: «Проблеми окремих територій 

(нелегальний видобуток бурштину, стан довкілля Донбасу, зона 

відчуження)» 

6 

1. Води як об’єкти правового регулювання використання, відновлення та 

охорони . Правова охорона вод. 

2. *Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства 

3. Створити презентацію на тему: «Поводження з відходами». 

7 

1. Право водокористування.   

2. *Специфіка правової охорони надр континентального шельфу і 

мінеральних ресурсів виключної морської екологічної зони. 

3. Створити презентацію на тему: «Деградація та забруднення ґрунтів» 

8 

1. Атмосферне повітря як об’єкт правового регулювання, охорони і 

використання 

2. *Юридична відповідальність за порушення законодавства про надра. 

3. Створити презентацію на тему: «Зміна клімату в Україні – 

перспективи» 

9 
1. Правове регулювання охорони та використання атмосферного повітря 

2. Правове забезпечення розподілу та перерозподілу вод. 

3. Створити презентацію на тему: «Забруднення  атмосферного повітря» 



10 

1. Правове забезпечення приватизації землі (Як здійснюється 

приватизація території в Україні?) 

2. *Законодавство про охорону атмосферного повітря. 

3. Створити презентацію на тему: «Нестача питної води в Україні – 

перспективи». 

Виконана робота надсилається електронною поштою за адресою - oly.moshenetch@gmail.com. 

Бажаю успіхів! 

 

 

mailto:oly.moshenetch@gmail.com

	Визначення варіанту модульної роботи

