
Тема: Право природокористування. Природокористування громадян  

1.Поняття, види і принципи права природокористування. 

2.Право загального  та спеціального природокористування. 

3.Підстави та порядок припинення, зупинення, зміни права природокористування. 
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1. Поняття, види і принципи права природокористування. 

Право природокористування - система юридичних норм і засобів, спрямованих на 

врегулювання відносин щодо ефективного використання, відновлення й охорони природних 

ресурсів, забезпечення багатогранних матеріальних, економічних і соціальних інтересів та законних 

прав суб'єктів природокористування. Таким чином, під правом природокористування мається на 

увазі інститут загальної частини екологічного права, в якому Об'єднано норми, що визначають 

спільні положення для права користування всіма видами природних об'єктів, включаючи і норми, які 

регулюють їх комплексне використання. 

Розрізняються: 

Об'єктивне право - механізм правового регулювання забезпечення правовідносин 

природокористування: 

• норми, які визначають підстави виникнення, зміни права природокористування; 

• норми, які встановлюють комплекс прав і обов'язків природокористувачів; 

• форми і види правовідносин природокористування; 
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• юридичні засоби захисту прав суб'єктів правовідносин природокористування; 

• норми, які встановлюють підстави припинення права природокористування. 

Суб'єктивне право - сукупність повноважень особи щодо використання, відтворення і захисту 

природних ресурсів: 

• сукупність прав і обов'язків щодо виникнення суб'єктивного права природокористування та його 

захисту; 

• сукупність прав і обов'язків щодо володіння об'єктами природокористування; 

• сукупність прав і обов'язків щодо використання об'єктів природокористування; 

• сукупність прав і обов'язків щодо зміни і припинення суб'єктивного права природокористування; 

• сукупність прав, обов'язків щодо захисту порушеного суб'єктивного права природокористування. 

Зміст права природокористування - сукупність прав і обов'язків суб'єктів права 

природокористування (природокористувачів), обумовлених нормами чинного законодавства чи 

відповідною угодою на користування природними ресурсами (договором оренди тимчасового, 

короткострокового чи довгострокового користування). 

Можна оцінювати право природокористування і як правовідносини, тобто врегульований 

правом комплекс прав та обов'язків, що належать суб'єктам природокористування в конкретних 

суспільних відносинах щодо використання земельної ділянки, водного об'єкта, лісового масиву, 

ділянки надр, мисливського угіддя, об'єкта природно-заповідного фонду тощо.  

Розглянувши основні ознаки права природокористування, можна виділити і його принципи. 

Адже право природокористування як система правових норм, об'єднаних у правовий інститут, 

базується на ряді принципових положень, постулатів, які визначають перспективний напрям розвитку 

права. Головними серед них є такі:  

 цільовий характер використання природних ресурсів;  

 додержання екологічних і санітарно-гігієнічних вимог при використанні природних ресурсів;  

 збалансованість економічних, соціальних і екологічних чинників у процесі 

природокористування (забезпечення сталого природокористування);  

 екосистемний підхід до природи як до цілісного організму, неспричинення в процесі 

використання одного природного ресурсу шкоди іншим;  

 не порушення в процесі природокористування прав та інтересів інших власників і користувачів 

природних ресурсів;  

 безплатність загального і платність спеціального природокористування та деякі інші.  

Усі ці принципи знаходять свій розвиток в екологічному законодавстві України.  

Право природокористування як комплексний правовий інститут поділяється на види, що 

відповідно до норм екологічного законодавства здійснюється за різними класифікаційними ознаками. 

Так, за типом природного об'єкта, який використовується, право природокористування поділяється 

на:  

 право землекористування;  

 право водокористування;  

 право надрокористування;  

 право лісокористування;  

 право користування об'єктами тваринного світу;  

 право користування об'єктами рослинного світу (нелісовою рослинністю);  

 право користування територіями та об'єктами природно-заповідного фонду.  

Слід зазначити, що в переважній більшості випадків право природокористування поширюється на 

конкретний природний об'єкт чи конкретний тип природного ресурсу. Лише право користування 

територіями та об'єктами природно-заповідного фонду має комплексний характер, тобто відповідне 

право поширюється на цілісний природний комплекс у межах території (акваторії) об'єкта природно-

заповідного фонду, наданого в користування. Серед видів права природокористування, виділених 

нами за вказаною ознакою, ми не назвали право користування атмосферним повітрям. Справа в тому, 

що сучасне екологічне законодавство України, в першу чергу Закон «Про охорону атмосферного 

повітря» (в редакції від 21 червня 2001 р.), регулює виключно відносини атмосфероохоронного 

спрямування. Мета регулювання використання атмосферного повітря як ресурсу основного 

виробничого призначення була визначена в преамбулі і тексті цього Закону від 16 жовтня 1992 р., але 

згодом виключена з нього як декларативна, оскільки жодних нормативів чи стандартів, які регулювали 

б відповідну сферу, так і не було встановлено.  



За поширеністю і правовими підставами виникнення розрізняється право загального і право 

спеціального природокористування. За строками, на які надається право природокористування, 

виділяється право постійного і право тимчасового природокористування. Різний рівень охоронного 

режиму встановлений для користування природними ресурсами загальнодержавного і місцевого 

значения. За способами виникнення право природокористування поділяється на первинне і вторинне. 

За ознакою можливості доступу до відповідного природного об'єкта інших користувачів 

законодавство виділяє відокремлене та невідокремлене природокористування. Існує поділ права 

природокористування на види і за іншими класифікаційними критеріями. Так, шодо деяких 

природних ресурсів (землі, води, лісів) виділяється первинне і вторинне природокористування.  

Зупинимося на визначальних ознаках деяких із виділених видів природокористування, що є найбільш 

характерними для використання всіх або більшості природних ресурсів. 

2. Право загального  та спеціального природокористування. 

Необхідність розмежування права загального і спеціального природокористування пов'язана з 

тим, що в процесі спеціального природокористування природні ресурси піддаються значно більшому 

тиску, навантаженню, а їх використання суттєво перевищує за обсягами таке, що має місце при 

загальному природокористуванні. Одночасно створюється більша загроза заподіяння шкоди 

довкіллю, а через нього — стану здоров'я населення та збереженню всього біологічного и ландшафтного 

різноманіття. Тому в праві України зроблено спробу виробити механізми правової регламентації 

права спеціального природокористування, його відмежування від права загального 

природокористування.  

До початку 1990-х років всяке використання природних ресурсів у наш ій  країні було 

безплатним, а природокористування, яке ми сьогогодні називаємо загальним, практично не 

піддавалося правовій регламентації. Усе це виходило з концепції невичерпності природних багатств і 

створювало умови для їх нищівної експлуатації.  

Уперше поділ права природокористування на загальне і спеціальне був здійснсний у Законі 

«Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 38). Цим Законом було встановлено 

загальні ознаки відповідних видів природокористування, притаманні праву користування всіма 

природними ресурсами, і визначено правові особливості здійснення цього права.  

Право загального природокористування гарантується всім громадянам для задоволення 

життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо) безплатно, 

без закріплення цих ресурсів за окремими особами, надання відповідних дозволів, зa винятком 

обмежень, передбачених законодавством України.  

У порядку спеціального використання природних ресурсів громадянам,  підприємствам, 

установам  і організаціям  надаються у володіння,  користування  або оренду природні ресурси  на 

підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку, за плату для здійснення 

виробничої та іншої діяльності.  

Відповідний поділ природокористування на загальне та спеціальне міститься сьогодні й у 

більшості природоресурсних актів законодавства України. Так, здійснення використання вод у 

порядку загального і спеціального природокористування регламентується статтями 46—50 ВК 

України. Порядок використання лісових ресурсів у порядку загального і спеціального 

природокористування встановлений статтями 65—69 та іншими ЛК України. Поділ права 

користування об'єктами тваринного світу на загальне і спеціальне здійснений також Законом «Про 

тваринний світ» (статті 10, 16—18, 27), а можливість здійснення використання природних рослинних 

ресурсів у порядку загального та спеціального природокористування визначена Законом «Про 

рослинний світ» (статті 8—13).  

Право загального природокористування є загальнодоступним, тобто гарантується всім 

фізичним особам, причому не лише громадянам України, а всім особам, які перебувають на її 

території, незважаючи на правові підстави такого перебування. Для суб'єктів загального вико-

ристання природних ресурсів законодавство не встановлює вікових обмежень. Його метою є 

задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, культурно-освітніх, 

матеріальних тощо). Воно здійснюється безплатно, без закріплення природних об'єктів за окремими 

особами і без надання відповідних дозволів, за винятком обмежень, передбачених законодавством 

України.  



Відповідно до ст. 47 ВК України загальне водокористування здійснюється громадянами для 

задоволення таких потреб, як купания, плавания на човнах, любительське та спортивне рибальство, 

водопій тварин, забір води з водойм без застосування споруд і технічних пристроїв і з криниць.  

Право загального лісокористування регулюється ст. 66 ЛК України, відповідно до якої 

громадяни (точніше було б сказати «особи») мають право в лісах державної та комунальної власності, 

а також за згодою власника в лісах приватної власності вільно перебувати, безоплатно без видачі 

спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі трав'яні рослини, квіти, ягоди, 

горіхи, гриби тощо, крім випадків, передбачених Кодексом та іншими законодавчими актами 

України.  

Лісовим кодексом України встановлено, що органами виконавчої влади за поданням 

спеціально уповноваженого органу з питань лісового господарства АРК, територіальних органів 

центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства, погодженим з органами 

охорони навколишнього природного середовища, встановлюються максимальні норми безоплатного 

збору дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо. Це положення нової редакції 

Кодексу допоможе зняти неоднозначність в тлумаченні правової конструкції «для власного 

споживання», що існувала в попередній редакції ЛК України.  

Важливою новацією є також норма ч. 3 ст. 66 Кодексу, відповідно до якої під час здійснення 

загального використання лісових ресурсів громадяни зобов'язуються виконувати вимоги 

пожежної безпеки в лісах, користуватися лісовими ресурсами способами і в обсягах, що не завдають 

шкоди відтворенню цих ресурсів і не погіршують санітарного стану лісів.  

Законодавство України містить вичерпний перелік видів природокористувань, які можуть 

здійснюватися на засадах загального. Одночасно відповідно до ст. 38 Закону «Про охорону 

навколишнього природного середовища» законодавством можуть передбачатись обмеження права 

загального природокористування. Такі обмеження, як правило, регулюються природоресурсним 

(водним, лісовим, фауністичним, флористичним та ін.) законодавством і стосуються умов загального 

природокористування, їх строків чи територіальних меж. Зробимо короткий огляд обмежень, які 

накладаються законодавством України на загальне використання природних ресурсів.  

Отже, такими є види загального використання природних ресурсів, які на сьогодні передбачені 

законодавством України, а також обмеження, що можуть бути накладені на режим загального природо-

користування. В усіх інших (крім зазначених) випадках використання природних ресурсів в Україні 

здійснюється в порядку спеціального природокористування.  

Право спеціального використання природних ресурсів надається законодавством громадянам, 

підприємствам, установам і організаціям шляхом надання у володіння, користування або оренду 

природних ресурсів на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку, за 

плату для здійснення виробничої та іншої діяльності, а у випадках, передбачених законодавством 

України, — на пільгових умовах (ч. 3 ст. 38 Закону «Про охорону навколишнього природного 

середовища»).  

Спеціальне використання природних ресурсів можна здійснювати не лише на ділянках, 

наданих у користування, а й на ділянках, що належать особам на праві власності. Наприклад, 

здійснення полювання на земельних ділянках, що належать юридичній чи фізичній особі на праві 

власності, але входять до складу мисливських угідь, є видом спеціального використання об'єктів 

тваринного світу і вимагає плати та здійснення всіх необхідних юридичних актів.  

На відміну від права загального природокористування правом спеціального 

природокористування наділяється спеціальний суб'єкт. 

Особливості його правосуб'єктності визначаються законодавством України.  

1. юридична особа (підприємство, установа, організація)  

2. фізична особа (в тому числі приватний підприємець), яка досягла певного віку (як правило, 

18 років — віку повної цивільної дієздатності, якщо інше не встановлено законом); 

3. правовою передумовою надання відповідного права юридичній особі або приватному 

підприємцю є акт державної реєстрації суб'єкта підприємництва (у певних випадках — закріплення в 

статуті юридичної особи або в реєстраційному свідоцтві певного виду діяльності, що потребує 

спеціального використання природних ресурсів); 

4.отримання спеціальних дозволів. Для здійснення права полювання необхідно попередньо 

отримати правовий статус мисливця, тобто отримати мисливський квиток. А для набуття права 

спеціального лісокористування (наприклад, права заготівлі деревини), а також для більшості видів 



спеціального використання надр слід попередньо отримати в користування земельну ділянку та 

належним чином оформити таке надання (державний акт, договір тощо). Інколи для отримання права 

на спеціальне природокористування спеціальна правосуб'єктність не вимагається. Так, лісовий 

квиток на право збирання в лісі квітів, лікарської сировини чи інших дикорослих лісових рослин 

може придбати будь-який громадянин, навіть якщо він не є суб'єктом підприємницької діяльності.  

Важливою ознакою права спеціального природокористування є мета, з якою воно 

здійснюється. За загальним правилом у процесі спеціального природокористування природні ресурси 

використовуються  в обсягах, що перевищують потреби особистого споживання, така діяльність 

розрахована на комерціалізацію її результатів й отримання від неї прибутку.  

Правовою підставою здійснення права спеціального природокористування є спеціальний 

дозвіл на використання конкретних природних ресурсів у межах затверджених лімітів, що видається 

компетентним державним органом (органами Мінприроди, Держгірпромнагляду, Укрдержрибгоспу, 

Держкомлісгоспу та ін.), органами місцевого самоврядування (щодо природних ресурсів місцевого 

значения) або власником (користувачем) природного ресурсу (зокрема, користувачами мисливських 

угідь). Формою такого дозволу найчастіше є ліцензія, але існують і інші модифікації відповідних 

правових актів: відстрільна картка (на право полювання), лісорубний квиток, ордер або лісовий 

квиток (на право лісокористування), інші види дозволів.        

 Спеціальне природокористування здійснюється на платній основі. Практично за всі види 

спеціального використання природних ресурсів стягується відповідна плата (збори), розміри і порядок 

стягнення якої визначаються Кабінетом Міністрів України.  

Надання права спеціального природокористування супроводжується встановленням 

територіальних меж використання певного природного ресурсу (об'єкта) чи його частини. Це може 

бути пряме закріплення природного ресурсу за конкретним суб'єктом (відокремлене 

природокористування), що оформлюється шляхом надання в користування земельної ділянки 

лісового фонду (для заготівлі деревини), гірничого відводу (для геологорозвідувальних робіт, 

добування корисних копалин чи іншого спеціального надрокористування), ділянки водного фонду 

(наприклад, для риборозведення). У випадку невідокремленого спеціального природокористування 

встановлюються лише територіальні обмеження на здійснення відповідного права (наприклад, 

здійснення права полювання в межах певного мисливського угіддя чи збирання дикорослої лісової 

рослинності в межах певної ділянки лісового фонду).  

Однією з важливих ознак права спеціального природокористування є його здійснення 

переважно з використанням технічних пристроїв або споруд. Такі пристрої (споруди), як правило, не 

використовуються в процеci загального використання, що визначає порівняльні масштаби впливів на 

природні ресурси в одному і другому випадку. Виняток — використання технічних пристроїв при 

заборі води з криниць в порядку загального водокористування.  

Не містить поділу на загальне і спеціальне природокористування земельне, гірниче та 

атмосфероохоронне законодавство. Зокрема, користування надрами, на наш погляд, не може 

здійснюватися в порядку загального природокористування. Правда, інколи в літературі до права 

загального використання надр відносять право землевласників і землекористувачів на видобування в 

межах наданих їм земельних ділянок корисних копалин місцевого значення, торфу і прісних підземних 

вод до певної глибини залягання. Хоча таке добування не потребує отримання спеціальних дозволів 

(ліцензій) та гірничого відводу, воно не може бути визнане таким, що здійснюється в порядку 

загального природокористування, оскільки реалізація цього права обмежена за суб'єктним складом 

(тільки землевласники чи землекористувачі) і за територіальною ознакою (в межах наданих їм 

земельних ділянок).  

Користування земельними ресурсами також у більшості випадків можливе лише на умовах 

спеціального використання. Відсутність у законодавстві поділу права використання атмосферного 

повітря на загальне та спеціальне можна пояснити тим, що не підлягає правовій регламентації 

загальне право кожного використовувати атмосферне повітря для забезпечення життєдіяльності 

людського організму. 3 іншого боку, до цього часу не напрацьовані правові критерії використання 

атмосферного повітря як сировини основного виробничого призначення, що застосовується в 

технологічних процесах деяких виробництв (наприклад, у теплових електростанціях).Порівняльна 

характеристика ознак загального і спеціального природокористування.  

 



Ознака  

  

Право загального 

природокористування  

  

Право спеціального 

природокористування  

  

суб’єкт  всі без винятку громадяни 

України, а також іноземці 

та особи без громадянства, 

які перебувають на 

території України 

спеціальний (як правило господарюючий) 

суб’єкт (фізична чи юридична особа), що 

використовує природні ресурси в процесі 

виробничої та іншої господарської 

діяльності 

мета  задоволення життєво 

необхідних потреб 

як правило, отримання прибутку 

платність  здійснюється безплатно здійснюється за плату 

правові підстави 

виникнення права 

закон  спеціальні дозволи (ліцензії), що видаються 

компетентними державними органами, 

власниками (користувачами) природних 

об’єктів чи інші юридичні акти 

закріплення 

територіальних меж 

природокористування  

  

не закріплюються закріплюються (у відокремлене 

природокористування - надаються) 

використання 

технічних пристроїв 

чи споруд у процесі 

природокористування  

  

як правило, не 

використовуються 

як правило, використовуються 

  Особливості спеціального використання кожного природного ресурсу будуть розглянуті в 

Особливій частині цього підручника. 

3. Підстави та порядок припинення, зупинення, зміни права природокористування. 

Право природокористування може бути припинено (повністю або частково), зупинено на 

деякий час або змінено тільки на підставах та в порядку, передбачених законом. Для конкретних 

видів права природокористування, а також залежно від об'єктів цього права визначені різні підстави 

їх припинення, зупинення на деякий час, зміни. Деякі з підстав є загальними для всіх або багатьох 

видів природокористування. Інші ж мають спеціальний характер і поширюються лише на окремі 

види права природокористування. 

Повне припинення права природокристування настає, коли природокористувач позбавляється 

права користування на весь наданий йому природний об'єкт. Частковим припиненням вважається 

вилучення у природокористувача тільки частини природного об'єкта із збереженням за ним права 

користування залишеною частиною. 

Підстави припинення (повністю або частково) права користування природними об'єктами 

передбачені у спеціальних статтях відповідних кодексів і законів про природні ресурси. Однак наве-

дені в них підстави (перелік) припинення права користування природними об'єктами не є 

вичерпними. Так, наприклад, у вказаних кодексах і законах відсутня така підстава припинення будь-

якого права природокористування, як смерть громадянина-природокористувача. 

Існують також підстави, при наявності яких припинення права природокористування завжди 

обов'язкове і підстави, які залежно від розсуду компетентних органів, можуть спричинити, а можуть і 

не спричинити припинення даного права. У зв'язку з цим такі підстави можна розмежувати на 

обов'язкові (безумовні) і умовні. 

Для всіх видів права природокористування спільною підставою його припинення є 

добровільна відмова від права користування природним об'єктом або його частиною, коли відпала 

потреба в ньому. Термін «відпала потреба» законодавець вживає стосовно організацій, підприємств і 

установ, а термін «відмова від нього» — стосовно громадян. Однак принципової різниці між цими 

підставами припинення права природокористування немає, тим більше, що вони названі в статтях, 

які визначають підстави припинення права природокористування одночасно і для організацій, і для 

громадян. 



В обох випадках передбачається вільне волевиявлення суб'єкта природокористування. Якщо 

такого волевиявлення немає, підстава припинення права користування повинна бути іншою. Факт 

відсутності потреби в користуванні об'єктом природи може визначати лише сам користувач.  

Повна відмова від природного об'єкта є обов'язковою безумовною підставою припинення 

права природокористування. Часткова ж відмова залежно від конкретних обставин може бути не 

задоволена компетентним органом, який розпоряджається природними ресурсами. Це можливо, 

наприклад, з мотивів недоцільності його подрібнення або з інших важливих міркувань. 

Право користування природним об'єктом завжди припиняється із закінченням строку, на який 

він надавався. І тут не вимагається будь-яких додаткових підстав або рішень компетентних органів 

для його припинення. Однак не виключається необхідність визначення такого порядку припинення 

права користування, при якому забезпечувався б контроль за своєчасним поверненням природного 

об'єкта за його цільовим призначенням і в належному стані. 

Підставою припинення права природокористування згідно із законодавством є необхідність 

вилучення природного об'єкта у природокористувача для державних, громадських та інших потреб. 

У всіх названих випадках це обов'язкова безумовна підстава припинення права користування. 

Загальнообов'язковою безумовною підставою припинення права природокористування є 

припинення діяльності підприємства, організації, установи, фермерського господарства, а також 

смерть громадянина. 

Обов'язково припиняється повністю або частково природокористування громадян, яке 

здійсняється всупереч цілям і вимогам, передбаченим відповідними документами на той або інший 

вид природокористування. Нецільове ж природокористування, яке здійснюється підприємствами, 

організаціями і установами, є умовною підставою припинення права природокористування. Підстави 

припинення права, наприклад користування диким тваринним світом, не передбачають його 

нецільового використання (ст. 28 Закону України «Про тваринний світ»). Але його не слід ставити в 

один ряд з порушенням порядку спеціального використання об'єктів тваринного світу, а також 

різними правилами, нормами і вимогами по його охороні і використанню, більше того — їх 

поглинати. 

Підставою припинення права природокористування є розірвання договору про тимчасове 

користування природним об'єктом, у тому числі і на умовах оренди. Воно є умовною підставою 

припинення того чи іншого права природокористування, бо для його дострокового розірвання 

необхідна наявність порушень умов договору з боку орендаря або орендодавця. 

Закінчення ж строків дії таких договорів є безумовною підставою для припинення 

тимчасового, втому числі і орендного користування природним об'єктом. 

Деякі підстави припинення права природокористування притаманні лише користуванню 

окремими природними об'єктами. Тому, на відміну від вищенаведених загальних, вони є 

специфічними для окремих природних об'єктів. 

Екологічне законодавство передбачає також випадки зупинення (тимчасової заборони), 

обмеження і зміни права природокористування. 

Зупинення означає тимчасову заборону природокористування до виконання необхідних 

природоохоронних заходів, тобто зупиняється експлуатація підприємства чи окремих його цехів 

(дільниць) і одиниць обладнання. 

Обмеженням права природокористування є випадки, коли на певний період (до виконання 

необхідних природоохоронних заходів) встановлюються зменшені обсяги викидів і скидів забрудню-

ючих речовин та розміщення відходів у цілому по підприємству чи по окремих його цехах 

(дільницях) і одиницях обладнання. 

При тимчасовій забороні (зупиненні) чи припиненні діяльності підприємств забороняються 

всі викиди і скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів по підприємствах в цілому чи 

окремих їх цехах (дільницях) і одиницях обладнання. 

Діяльність підприємств обмежується або тимчасово забороняється (зупиняється) в разі 

перевищення ними лімітів використання природних ресурсів, порушення екологічних нормативів, 

екологічних стандартів, а також вимог екологічної безпеки у спеціально передбачених випадках 

уповноваженими державними органами в межах своєї компетенції76. 

Зміна права природокористування не означає припинення (повністю або частково) даного 

права, воно стосується лише самого змісту права користування, тобто змінює його мету, характер, а 

значить і правомочності природокористувача. 



 


