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1.Поняття та предмет екологічного права. 

Екологічне право — це система правових норм, які регулюють відносини, що складаються у сфері 

взаємодії суспільства і природи з метою раціонального природокористування, збереження, 

відтворення та покращання стану навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної 

безпеки. Визнано, що екологічне право — це інтегрована правова спільність (комплексна галузь 

права), яка об'єднує сукупність еколого-правових норм, що регулюють екологічні відносини з метою 

ефективного використання, відтворення, охорони природних ресурсів, забезпечення якості 

навколишнього природного середовища, гарантування екологічної безпеки, реалізації захисту 

екологічних прав. 

Предмет екологічного права складають якісно нові за змістом екологічні відносини, які виникають у 

галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і 

забезпечення екологічної безпеки і базуються на множинності форм права власності, права 

природокористування і права громадян на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне 

середовище. 

Отже, екологічне право визнається в якості галузі права, оскільки воно є важливою ланкою 

структури права в цілому, охоплює основні специфічні види відносин і поведінки, які потребують 

відособленого, юридично своєрідного регулювання. 

Суб'єктами екологічних відносин є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, 

юридичні особи. 

2.Загальна характеристика чинного законодавства про охорону навколишнього середовища. 

Екологічне законодавство — система нормативних актів, які регулюють суспільні відносини у 

галузі використання та відтворення природних ресурсів і охорони навколишнього природного 

середовища (екологічні суспільні відносини). Воно є самостійною галуззю законодавства України, 

яка має окремі підгалузі: земельне, водне, лісове, фауністичне, флористичне, природно-заповідне, 

законодавство про надра, про охорону атмосферного повітря. Визначальними для екологічного 

законодавства є норми Конституції України, зокрема щодо: права власності Українського народу на 

землю, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси; права користування природними 

об'єктами; гарантування екологічної безпеки і підтримання екологічної сталості на території України, 

подолання наслідків Чорнобильської катастрофи; права людини на безпечне для життя і здоров'я 

довкілля та на відшкодування заподіяної порушенням цього права шкоди; права вільного доступу до 

інформації про стан довкілля; обов'язку не заподіювати шкоди природі. Головними джерелами 

екологічного законодавства є: закони України —  «Про охорону навколишнього природного 

середовища», «Про природно-заповідний фонд України»,   «Про Червону книгу України», «Про 
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виключну (морську) економічну зону України», «Про охорону атмосферного повітря», «Про 

тваринний світ», Кодекс України про надра, Водний кодекс України, Земельний кодекс України, 

Лісовий кодекс України. 

3.Екологічні права та обов’язки громадян. 

Особливу увагу екологічне законодавство приділяє екологічним правам і обов 'язкам громадян. 

Кожний громадянин України має право на: а) безпечне для його життя та здоров'я навколишнє 

природне середовище; б) участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів нормативно-

правових акт матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів, я можуть негативно 

впливати на стан навколишнього природного середо вища, внесення пропозицій до органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, які беруть участь у прийнятті рішень з 

цих питань; в) участь у розробці та здійсненні заходів щодо охо-1 рони навколишнього природного 

середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів; г) загальне і спеціальне 

використання природних ресурсів; д) об'єднання в громадські природоохоронні формування; є) 

вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища (екологічна 

інформація) та вільне отримання, використання, поширення та зберігання такої інформації, за 

винятком обмежень, встановлених законом; є) участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях 

з питань впливу запланованої діяльності на навколишнє природне середовище на стадіях розміщення, 

проектування, будівництва і реконструкції об'єктів та у проведенні громадської екологічної 

експертизи; ж) одержання екологічної освіти; з) подання до суду позовів до державних органів, 

підприємств, установ, організацій і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну 

внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище; и) оскарження у судовому 

порядку рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових осіб щодо порушення екологічних прав громадян у порядку, передбаченому законом. 

Громадяни України зобов'язані: а) берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її 

багатства відповідно до вимог законодавства; б) діяти з додержанням вимог екологічної безпеки та 

інших екологічних нормативів; в) не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб'єктів; 

г) вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів та штрафи за екологічні 

правопорушення; д) компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним впливом на 

навколишнє природне середовище (ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»). 

4.Види надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. 

За останні роки різко збільшилась кількість надзвичайних ситуацій на території України. Значна 

кількість надзвичайних ситуацій виникла на об'єктах електроенергетики, більшість із них пов'язана з 

аваріями на електроенергетичних мережах, що призводило до масового відключення від 

електропостачання на тривалий період часу значної кількості населених пунктів. Практично всі ці 

надзвичайні ситуації мали природне походження (сильний снігопад, обледеніння, ураган та шквальний 

вітер) хоча, слід відзначити, що немало НС сталося техногенного характеру (пожежі, вибухи, 

пошкодження тощо) та надзвичайні ситуації іншого характеру (інфекційні захворювання, виявлення 

особливо небезпечних речовин та ін.). 

За класифікацією надзвичайні ситуації можна розподілити на: надзвичайні ситуації техногенного, 

надзвичайні ситуації природного, медико-біологічного характеру, надзвичайні ситуації іншого 

характеру, внаслідок яких загинуло і постраждало багато людей. За масштабом дії НС розподілені так: 

надзвичайні ситуації загальнодержавного масштабу, регіонального масштабу, місцевого масштабу, 

об'єктового масштабу. 

До надзвичайних ситуацій техногенного характеру відносяться: 

• транспортні аварії; 

• пожежі, вибухи; 

• аварії з викидом (загрозою викиду) сильнодіючих отруйних речовин (СДОР); 

• наявність в оточуючому середовищі шкідливих речовин понад гранично-допустиму кількість; 

• аварії з викидом (загрозою викиду) радіоактивних речовин (РР); 

• раптове зруйнування споруд; 

• аварії на електроенергетичних системах; 

• аварії на комунальних системах життєзабезпечення; 

• аварії на очисних спорудах; 

• аварії на системах життєзабезпечення; 

• гідродинамічні аварії. 



Надзвичайні ситуації природного характеру: 

• геофізично небезпечні явища; 

• геологічно небезпечні явища; 

• метеорологічно та агрометеорологічно небезпечні явища; 

• морські гідрологічно небезпечні явища; 

• гідрологічно небезпечні явища; 

• пожежі лісові та торф'яні; 

• масова загибель диких тварин. 

5.Основні заходи у сфері захисту населення та території від надзвичайних ситуації 

техногенного і природного характеру. 

Запобігання НЕС і її ліквідація являє собою комплекс визначених необхідних заходів 

різноманітної спрямованості. 

З метою своєчасного проведення робіт, пов'язаних з НЕС, створена єдина державна система 

управління по реагуванню на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру1. Вона являє 

собою систему центральних і місцевих органів виконавчої влади і управління, державних 

підприємств, установ, організацій із відповідними матеріальними і фінансовими коштами та 

повноваженнями. Ці органи здійснюють нагляд за дотриманням техногенної і природної безпеки, 

організують проведення роботи по запобіганню надзвичайним ситуаціям техногенного і природного 

походження і реагування у випадку їхнього виникнення з метою захисту населення і навколишнього 

природного середовища, зменшення матеріальних втрат. Система органів складається з постійно 

діючих функціональних і територіальних підсистем і має чотири рівні масштабності управління: 

загальнодержавний, регіональний, місцевий і об'єктовий. 

У Верховній Раді України функціонує Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики, 

природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Функції управління 

єдиною державною системою здійснює Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС). Міністерство є головним 

(провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації 

державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, наслідків Чорнобильської катастрофи, рятувальної справи, пожежної безпеки, 

створення та функціонування системи страхового фонду документації, поводження з радіоактивними 

відходами, профілактики травматизму невиробничого характеру. 

Постійно діючим органом, що координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, пов'язаних з безпекою і захистом населення і територій, реагуванням на надзвичайні ситуації 

природного (природничого) і техногенного походження є Державна комісія і з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій . Основними напрямками діяльності Комісії у сфері 

екології є: координація взаємодії органів, пов'язаних із створенням і функціонуванням Національної 

системи запобігання і реагування на аварії, катастрофи й інші надзвичайні ситуації, безпосередня 

організація і проведення роботи по ліквідації наслідків надзвичайних екологічних ситуацій. Комісія 

взаємодіє з відповідними організаціями країн, територія яких піддалася негативному впливу в результаті 

надзвичайної ситуації, що виникла в Україні, визначає розмір збитків, заподіяних цією ситуацією. р 

Крім органів загальної і спеціальної компетенції, що забезпечують реагування на НЕС, у вирішенні 

питань беруть участь органи відомчої компетенції, а також органи виконавчої влади і місцевого 

самоврядування, громадські утворення, громадяни. 

Оповіщення і зв'язок у надзвичайних ситуаціях забезпечуються за допомогою єдиної 

національної системи зв'язку (ЄНСЗ). 

Залежно від соціально-економічних та інших особливостей території, на якій виникла 

надзвичайна ситуація, визначаються види і мережі зв'язку, які належить створювати (використовувати) 

в її межах. 

Інформація в галузі захисту населення і територій від НЕС, а також діяльність державних 

органів і органів місцевого самоврядування, виконавчої влади в цій галузі є відкритою і гласною, 

якщо інше не передбачено законодавством. Дану інформацію складають відомості про прогнозовані і 

виникаючі надзвичайні ситуації, їх наслідки, а також відомості про радіаційну, хімічну, медико-

біологічну, вибухову, пожежну й екологічну безпеку на відповідних територіях. Г Відповідні органи 

зобов'язані оперативно й достовірно інформувати населення через засоби масової інформації і по інших 

каналах про стан захисту населення та територій від НЕС і заходи, вжиті щодо забезпечення безпеки, 



про прогнозовані й такі, що виникли, надзвичайні ситуації, про прийоми й способи захисту від них. 

Приховування, невчасне надання або подання посадовими особами завідомо неправдивої інформації в 

галузі захисту населення і територій від НЕС тягне за собою їх відповідальність відповідно до чинного 

законодавства. 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру — 

система організаційних, технічних, медико-біологічних, фінансово-економічних та інших заходів 

щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і 

ліквідації їх наслідків, що реалізуються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, відповідними силами та засобами підприємств, установ та організацій 

незалежно від форм власності і господарювання, добровільними формуваннями та спрямовані на 

захист населення й територій, а також матеріальних, культурних цінностей та довкілля. 

Запобігання виникненню надзвичайних екологічних ситуацій — підготовка і реалізація 

соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, 

спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, 

завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного 

характеру на основі відомостей моніторингу, висновків експертизи, матеріалів досліджень та 

прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну 

ситуацію техногенного та природного характеру або пом'якшення її можливих наслідків.  

При виникненні надзвичайних екологічних ситуацій проводиться ліквідація, тобто аварійно-

рятувальні й інші невідкладні роботи, спрямовані на врятування життя і збереження здоров'я людей, 

зниження розмірів шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, і матеріальних втрат, а 

також дії, які локалізують зони НЕС, що припиняють вплив характерних для них небезпечних 

факторів. 

При проведенні ліквідації НЕС здійснюються такі заходи (перелік яких не є вичерпним): 

припинення, зупинення, обмеження екологічно шкідливої діяльності підприємств, споруд і інших 

об'єктів, які розташовані на території зони або поза нею, але впливають на стан навколишнього 

природного середовища зазначеного регіону; проведення відновлювальних робіт у природному 

середовищі (рекультивація земель, відтворення лісів, ліквідація місць поховання відходів тощо); 

компенсація шкоди, заподіяної здоров'ю громадян, шляхом видачі матеріальної компенсації і 

встановлення пільг, інші заходи, залежно від виду НЕС, які не суперечать діючому міжнародному і 

національному законодавству України. 

 
 

 

 


