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АНОТАЦІЯ 

 

 

Хижня Л.Є. Адміністративна відповідальність за вчинення 

правопорушень у сфері захисту довкілля в Україні.  – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня  кандидата юридичних наук 

зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2020. 

У роботі охарактеризовано особливості застосування заходів 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері 

захисту довкілля в Україні. 

У дисертації проведено комплексне наукове дослідження сутності 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері 

захисту навколишнього середовища в Україні, з'ясування проблемних 

аспектів її застосування, формулювання пропозицій щодо вдосконалення 

чинного законодавства та практики його застосування. 

У дисертації встановлено сутність категорії «довкілля» як об'єкта 

адміністративно-правової охорони. З урахуванням результатів практики 

Європейського суду з прав людини обґрунтовано доцільність визначення 

поняття «довкілля» як сукупності суспільних відносин, пов'язаних із 

забезпеченням належного і сприятливого рівня життя і здоров'я людини, що 

знаходиться у взаємозв'язку із забезпеченням принципів раціонального 

використання природних ресурсів та природних об'єктів, вимог екологічної 

безпеки та благоустрою населених пунктів. 

Охарактеризовано нормативно-правові засади застосування заходів 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері 

захисту навколишнього середовища в Україні. Здійснено класифікацію 

нормативно-правових актів, що визначають застосування заходів 
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адміністративної відповідальності у сфері захисту навколишнього 

середовища за суб'єктами видання (укази Президента України; постанови 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України; накази центральних 

органів виконавчої влади; розпорядження, накази місцевих державних 

адміністрацій, рішення розпорядження органів місцевого самоврядування; 

накази суб'єктів делегованих повноважень) за функціональним змістом 

(попереджувальні, поощрітел ні, правопрекращающие і правообмежувальні 

нормативно-правові акти); за сферою правового регулювання (акти 

комплексного середовищоохоронне впливу і акти природоресурсного 

впливу). 

З'ясовано зарубіжні та міжнародні стандарти застосування заходів 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у відповідній 

сфері. Встановлено, що до ознак адміністративної відповідальності в галузі 

охорони навколишнього середовища відносяться: спеціальний характер 

адміністративних стягнень (зокрема, встановлення стягнення у вигляді 

вилучення незаконно добутих природних ресурсів); відсутність між 

порушником і органом, уповноваженим на застосування заходів 

адміністративної відповідальності службово-владного підпорядкування; 

унікальний характер правового регулювання адміністративних 

правовідносин, вимагає застосування не тільки адміністративних правових 

норм, а й норм, що мають міжгалузевий характер дії (такими нормами є 

норми земельного, екологічного, інформаційного, природно-ресурсного, 

містобудівного законодавства тощо). 

На підставі певних загальнотеоретнічніх наукових підходів до 

розуміння складу адміністративного правопорушення в сфері захисту 

навколишнього середовища виділено в якості його родового об'єкта суспільні 

відносини, пов'язані із забезпеченням безпеки використання природних 

об'єктів і природних ресурсів, вжиття заходів щодо їх відновлення, 

поліпшення і збереження, а також система суспільних відносин у сфері 

благоустрою населених пунктів, дотримання стандартів екологічної безпеки 
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при експлуатації нерухомих об'єктивним тов. Здійснено характеристику 

об'єктивних елементів складу адміністративних правопорушень в сфері 

захисту навколишнього середовища; розкрито сутність суб'єктивних 

елементів складу адміністративних правопорушень в сфері захисту 

навколишнього середовища. Охарактеризована система адміністративних 

стягнень за вчинення правопорушень у сфері захисту навколишнього 

середовища. 

Обґрунтовано напрямки розвитку чинного законодавства України з 

питань застосування заходів адміністративної відповідальності в галузі 

охорони навколишнього середовища, здійснено аналіз та узагальнення 

зарубіжного досвіду в досліджуваній сфері, а також визначено можливості 

його адаптації до правової системи України. 

Наголошено, що адміністративно-правові норми, що встановлюють 

механізм застосування заходів адміністративної відповідальності за вчинення 

правопорушень у сфері захисту довкілля мають переважно «бланкетний» 

характер, що вимагає від суб’єкта адміністративно-деліктного провадження 

реалізації не лише нормативно-правових актів законодавчого рівня, але і 

підзаконного характеру.  

До системи нормативно-правового регулювання відносин у сфері 

захисту довкілля віднесено практику Європейського суду з прав людини; 

зокрема, відповідно до змісту окремих його рішень визначено, що порушення 

права на безпечне довкілля своїм безпосереднім наслідком має порушення 

права людини на здоров’я, на її приватне та сімейне життя людини, оскільки 

воно шкодить її добробуту (справа «Tatar v. Romania»). Наголошено на 

необхідності подолання проблеми гармонізації національного законодавства 

з питань застосування заходів адміністративної відповідальності у сфері 

охорони довкілля відповідно до міжнародних та європейських стандартів 

шляхом його систематизації (у вигляді інкорпорації, консолідації та 

кодифікації).  

Акцентовано, що перепоною до запровадження адміністративної 
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відповідальності юридичних осіб є існуюча застаріла правова конструкція до 

розуміння суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення щодо 

необхідності встановлення психічного ставлення особи до вчиненого діяння, 

що є негативною «радянською» спадщиною, і не відповідає існуючим 

європейським стандартам правозастосування.  

Підкреслено, що з врахуванням неможливості застосування до 

юридичної особи категорії «психічне ставлення» є неприйнятним і 

застосування категорії «вини» у розумінні чинного адміністративно-

деліктного законодавства України. Наголошено, що запровадження інституту 

адміністративної відповідальності пов’язується із проблемою 

переосмислення категорії вини як характерної ознаки суб’єктивної сторони 

складу адміністративного правопорушення. Встановлено, що визначення 

вини юридичної особи поєднується із встановленням вини фізичної особи, 

діяльність якої пов’язана із настанням негативних протиправних наслідків. 

Підкреслено, що діяльність юридичної особи так чи інакше зумовлюються 

діями її працівників, і встановлення вини, її форми передусім характеризує 

діяльність людини як складової колективного утворення чи організації. 

Визначено, що реалізації такої функції адміністративної 

відповідальності у сфері охорони довкілля, як функція загальної та 

спеціальної превенції, сприяє реалізація адміністративної процедури оцінки 

впливу на довкілля. Аргументовано, що з метою забезпечення ефективності 

реалізації попереджувальних та припиняючих заходів державного примусу 

необхідним є визначення підстав застосування заходів адміністративної 

відповідальності за порушення стандартів здійснення таких адміністративних 

процедур, як інвентаризація, моніторинг та аудит природних ресурсів та 

природних об’єктів загальнодержавного значення.  

Встановлено, що за вчинення адміністративних правопорушень у сфері 

захисту довкілля передбачено застосування адміністративних штрафів, що 

мають характер майнових обмежень. Підкреслено, що адміністративний 

штраф необхідно відрізняти від накладення фінансових санкцій. Визначено, 
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що застосування адміністративного штрафу спрямовано на реалізацію 

позитивного державницького впливу на вольовий та майновий стан 

правопорушника, тоді як пріоритетною ціллю застосування фінансових 

санкцій до порушника є запровадження механізмів компенсації заподіяних 

збитків, що виникли внаслідок порушень умов договору та визначених в 

ньому зобов’язань. 

Обґрунтовано доцільність запровадження пролонгованої заборони у 

майбутньому на отримання спеціального дозволу (ліцензії) на використання 

природних ресурсів для юридичних осіб, а також позбавлення фізичної особи 

права заняття відповідними видами діяльності (зокрема, права зайняття 

полювання) як обов’язкового додаткового адміністративного стягнення 

протягом певного визначеного строку з моменту притягнення її до 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення у сфері 

охорони довкілля дозволяє підвищити ефективність запобігання таким 

протиправними проявам. 

Ключові слова: адміністративне стягнення, адміністративно-правова 

охорона, вина, ландшафт, навколишнє природне середовище, склад 

адміністративного правопорушення, штраф, юридична особа. 

 

ANNOTATION  

 

Khyzhnia  LE Administrative responsibility for committing offenses in the 

field of environmental protection in Ukraine. - Qualifying scientific work on the 

rights of the manuscript. – Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

Thesis for obtaining a candidate’s degree in juridical sciences with a 

specialization in 12.00.07 – administrative law and process; financial law; 

informational law. – Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhia, 2020. 

In the dissertation the complex scientific research of essence of 

administrative responsibility for commission of offenses in the field of 

environmental protection in Ukraine, clarification of problematic aspects of its 
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application, formulation of offers on perfection of the current legislation and 

practice of its application is carried out. 

The dissertation establishes the essence of the category "environment" as an 

object of administrative and legal protection. Taking into account the results of the 

case law of the European Court of Human Rights, the expediency of defining the 

concept of "environment" as a set of public relations related to ensuring an 

adequate and favorable standard of living and human health is justified. 

environmental safety and improvement of settlements. 

 The normative-legal bases of application of measures of administrative 

responsibility for commission of offenses in the field of environmental protection 

in Ukraine are described. The classification of normative legal acts determining the 

application of measures of administrative responsibility in the field of 

environmental protection by the subject of the publication (decrees of the President 

of Ukraine; resolutions of the Verkhovna Rada of Ukraine and the Cabinet of 

Ministers of Ukraine; orders of central executive bodies; orders, orders of local 

state administrations, decisions local government, orders of the subjects of 

delegated powers); in the field of legal regulation (acts of integrated environmental 

impact and acts of natural resource impact). 

It is emphasized that the administrative and legal norms establishing the 

mechanism of application of measures of administrative responsibility for 

committing offenses in the field of environmental protection are mainly "blanket" 

in nature, which requires the subject of administrative tort to implement not only 

legal acts, but and by-laws. 

The system of normative-legal regulation of relations in the field of 

environmental protection includes the practice of the European Court of Human 

Rights; in particular, according to the content of some of its decisions, it is 

determined that the violation of the right to a safe environment has a direct 

consequence of a violation of the human right to health, private and family life, as 

it harms his well-being (Tatar v. Romania) . Emphasis is placed on the need to 

overcome the problem of harmonization of national legislation on the application 
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of administrative liability measures in the field of environmental protection in 

accordance with international and European standards through its systematization 

(in the form of incorporation, consolidation and codification). 

Foreign and international standards for the application of measures of 

administrative liability for committing offenses in the relevant field have been 

clarified. It is established that the signs of administrative responsibility in the field 

of environmental protection include: the special nature of administrative penalties 

(in particular, the establishment of penalties in the form of seizure of illegally 

extracted natural resources); absence between the infringer and the body 

authorized to apply measures of administrative responsibility of official 

subordination; the unique nature of the legal regulation of administrative relations 

requires the application of not only administrative legal norms, but also norms that 

have an intersectoral nature of action (such norms are the rules of land, 

environmental, information, natural resources, urban planning legislation, etc.). 

Taking into account foreign experience of legal regulation of administrative 

liability in the field of environmental protection of such countries as the Federal 

Republic of Germany, the Republic of Latvia, the French Republic, and on the 

basis of the analysis of direct objects of administrative offenses in the field of 

environmental protection. administrative-tort norms (in particular, the expediency 

of excluding Article 52 of the Code of Administrative Offenses “Damage and 

pollution of agricultural and other lands ", Articles 53-3" Removal and transfer of 

land cover of land plots without special permission ", Articles 53-4" Illegal 

possession of land cover (surface layer) of lands "as duplicating Article 53 of the 

Code of Administrative Offenses Violation of land use rules ", etc.). 

 On the basis of certain general theoretical scientific approaches to 

understanding the composition of administrative offenses in the field of 

environmental protection, public relations related to ensuring the safe use of 

natural objects and natural resources, taking measures to restore, improve and 

preserve them, as well as the system of public relations in the field of improvement 

of settlements, observance of standards of ecological safety at operation of fixed 
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objects comrade The characteristic elements of the composition of administrative 

offenses in the field of environmental protection are characterized; the essence of 

subjective elements of the composition of administrative offenses in the field of 

environmental protection is revealed. The system of administrative penalties for 

committing offenses in the field of environmental protection is described. 

It is emphasized that the administrative and legal norms establishing the 

mechanism of application of measures of administrative responsibility for 

committing offenses in the field of environmental protection are mainly "blanket" 

in nature, which requires the subject of administrative tort to implement not only 

legal acts, but and by-laws. 

The system of normative-legal regulation of relations in the field of 

environmental protection includes the practice of the European Court of Human 

Rights; in particular, according to the content of some of its decisions, it is 

determined that the violation of the right to a safe environment has a direct 

consequence of a violation of the human right to health, private and family life, as 

it harms his well-being (Tatar v. Romania) . Emphasis is placed on the need to 

overcome the problem of harmonization of national legislation on the application 

of administrative liability measures in the field of environmental protection in 

accordance with international and European standards through its systematization 

(in the form of incorporation, consolidation and codification). 

It is emphasized that the obstacle to the introduction of administrative 

liability of legal entities is the existing outdated legal structure to understand the 

subjective side of the administrative offense on the need to establish the mental 

attitude of the person to the act, which is a negative "Soviet" heritage and does not 

meet existing European law standards. 

It is emphasized that taking into account the impossibility of applying the 

category "mental attitude" to a legal entity, the application of the category "guilt" 

in the sense of the current administrative-tort legislation of Ukraine is also 

unacceptable. It is emphasized that the introduction of the institution of 

administrative responsibility is associated with the problem of rethinking the 
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category of guilt as a characteristic feature of the subjective side of the 

administrative offense. It is established that determining the guilt of a legal entity 

is combined with establishing the guilt of an individual whose activities are 

associated with the occurrence of negative illegal consequences. It is emphasized 

that the activities of a legal entity are somehow conditioned by the actions of its 

employees, and the establishment of guilt, its form primarily characterizes the 

activities of man as a component of a collective entity or organization. 

It is determined that the implementation of such a function of administrative 

responsibility in the field of environmental protection, as a function of general and 

special prevention, contributes to the implementation of the administrative 

procedure for environmental impact assessment. It is argued that in order to ensure 

the effectiveness of preventive and cessation measures of state coercion, it is 

necessary to determine the grounds for administrative liability for violations of 

standards of administrative procedures such as inventory, monitoring and audit of 

natural resources and natural objects of national importance. 

It is established that for the commission of administrative offenses in the 

field of environmental protection provides for the application of administrative 

fines, which have the nature of property restrictions. It is emphasized that an 

administrative fine should be distinguished from the imposition of financial 

sanctions. It is determined that the application of an administrative fine is aimed at 

positive state influence on the will and property of the offender, while the priority 

goal of applying financial sanctions to the offender is to introduce mechanisms to 

compensate for damages caused by breach of contract and obligations. 

The expediency of introducing a prolonged ban on obtaining a special permit 

(license) for the use of natural resources for legal entities in the future, as well as 

depriving an individual of the right to engage in relevant activities (including the 

right to hunt) as a mandatory additional administrative penalty within a certain 

period from the moment of bringing it to administrative responsibility for 

committing an offense in the field of environmental protection allows to increase 

the efficiency of avoidance of such illegal manifestations. 
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Key words: administrative penalty, administrative and legal protection, 

fault, landscape, environment, administrative offense, fine, legal entity. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

 

1. Khyzhnia L. Administrative responsibility for offenses in the sphere 

of environmental protection: state and prospects of the legislation of 

Ukraine. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 6.  Part. 2. P. 246–249;   

2. Хижня Л.Є. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за 

вчинення правопорушень у сфері охорони довкілля. Прикарпатський 

юридичний вісник. 2018. № 2. Т. 2. С. 56–59; 

3. Хижня Л.Є. Систематизація законодавства щодо застосування 

адміністративної відповідальності за вчинення порушень у сфері захисту 

довкілля. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична 

академія». 2019. № 24. С.126-134; 

4. Хижня Л.Є. Застосування заходів адміністративної 

відповідальності за вчинення правопорушень у сфері захисту довкілля в 

Україні : стан та перспективи правового регулювання. Південноукраїнський 

правничий часопис. 2019. № 3. С. 154-158; 

5. Хижня Л.Є. Сутність категорії «довкілля» як об’єкта 

адміністративно-правової охорони. Актуальні проблеми вітчизняної 

юриспруденції. 2019. Спецвипуск. Т. 2. C. 80–84;  

 

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

 

6. Хижня Л.Є. Напрями удосконалення адміністративно-деліктного 

законодавства України у сфері захисту довкілля. Державне регулювання 

суспільних відносин : розвиток законодавства та проблеми 



12 

 

правозастосування : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Київ, 14-15 липня 2017 р.). Київ: Центр правових наукових досліджень, 

2017. С. 65-69; 

7. Хижня Л.Є. Об’єкт адміністративних правопорушень у сфері 

захисту довкілля. Правові засади суверенного розвитку України в сучасних 

умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 

січня – 1 лютого, 2020). Київ: ТНУ, 2020. С. 78–81; 

8. Хижня Л.Є. Міжнародні стандарти застосування заходів 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері 

захисту довкілля. Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання 

суспільних відносин: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Харків, 17-18 січня 2020 року). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-

юристів», 2020. С. 70-74; 

9. Хижня Л.Є Вина юридичних осіб за вчинення адміністративних 

правопорушень у сфері захисту довкілля. Сутність та значення впливу 

законодавства на розвиток суспільних відносин : матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Одеса, 13-14 березня 2020 р.). Одеса: ГО 

«Причорноморська фундація права», 2020. С. 69-72. 

  



13 

 

 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП…………………………………………………………………..15 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ …………………24 

1.1 Довкілля як об’єкт адміністративно-правової охорони …….…24 

1.2 Нормативно-правові засади застосування заходів 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері 

захисту довкілля в Україні ……………………………………………………31 

1.3 Зарубіжні та міжнародні стандарти застосування заходів 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері 

захисту довкілля ………………………………………………………………..44 

Висновки до розділу 1………………………………………………….50 

РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛЬНІ ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ 

ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 

ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ …56 

2.1. Адміністративні правопорушення у сфері захисту довкілля як 

підстава застосування заходів адміністративної відповідальності: поняття, 

ознаки та види ……………………….…………………………………………56 

2.2 Характеристика об’єктивних елементів складу адміністративних 

правопорушень у сфері захисту довкілля …………………………………….74 

2.3. Характеристика суб’єктивних елементів складу адміністративних 

правопорушень у сфері захисту довкілля …………………………………….94 

Висновки до розділу 2………………………………………………….110 

РОЗДІЛ 3. ПРАВОВА ЕФЕКТИВНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ……….…..…118 



14 

 

3.1. Система адміністративних стягнень за вчинення правопорушень у 

сфері захисту довкілля як заходів адміністративної 

відповідальності…………………………..………………………………….…118 

3.2 Напрями забезпечення ефективності механізму адміністративної 

відповідальності у сфері захисту довкілля …………………………………..139 

Висновки до розділу 3…………………………………………………164 

ВИСНОВКИ…………………………………………………………….172 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………177 

ДОДАТКИ……………………………………………………………….205 

 

  



15 

 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Забезпечення безпеки довкілля належить до 

стратегічних завдань діяльності сучасної держави, про що свідчать 

положення численних міжнародних і національних нормативно-правових 

актів та угод. Зокрема, Стратегією державної екологічної політики України 

на період до 2030 р. встановлюється як пріоритетне завдання діяльності 

органів державної влади й місцевого самоврядування оптимізація заходів зі 

збереження та відновлення довкілля як середовища і як базису створення 

умов належної реалізації права людини на життя та здоров’я. Попри 

надзвичайну важливість визначених завдань охорони довкілля реалізація 

державної екологічної політики України характеризується високим рівнем 

декларативності правотворчих і правозастосовних підходів до її 

впровадження загалом та у сфері реформування механізмів адміністративної 

відповідальності зокрема. 

Дані Державної служби статистики України свідчать про високий 

відсоток латентності адміністративних правопорушень у сфері охорони 

довкілля. Зокрема, у 2010 р. за порушення норм адміністративного 

законодавства у сфері охорони довкілля було притягнуто 201,3 тис. осіб із 

8854,1 тис. осіб, які вчинили таке порушення; у 2014 р. – 82,7 тис. осіб із 

2657,1 тис. осіб; у 2015 р. – 62,3 тис. осіб з 1984,6 тис. осіб; у 2016 р. – 56,9 

тис. осіб із 2183,6 тис. осіб; у 2017 р. – 54,7 тис. осіб із 2885,3 тис. осіб; у 

2019 р. – 60,5 тис. осіб із 3577,1 тис. осіб. При цьому головною причиною 

зниження кількості осіб, щодо яких було застосовано заходи 

адміністративної відповідальності, є насамперед триваючі процеси 

реформування органів публічного управління в досліджуваній сфері. Так, 

лише за останні 10 років уже тричі було реформовано «профільне 

міністерство» (з вересня 2019 р. це Міністерство енергетики та захисту 

довкілля України), здійснено численні трансформації відповідних органів 

природоресурсного управління й контролю, які належать до основних 
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суб’єктів адміністративно-деліктного провадження, що знижує ефективність 

реалізації державної політики з попередження та профілактики 

адміністративних правопорушень у сфері охорони довкілля. 

Саме тому вирішення проблеми адміністративної деліктності загалом 

та у сфері захисту довкілля зокрема залишається актуальним. Необхідно 

зазначити, що питанню подолання проблем забезпечення ефективності 

функціонування органів публічного управління присвячено наукові праці 

В.Б. Авер’янова, Д.М. Бахраха, К.С. Бельського, Ю.П. Битяка, С.М. Братуся, 

М.Ю. Віхляєва, І.А. Галагана, І.П. Голосніченка, В.І. Димченка, Є.В. Додіна, 

Л.В. Коваля, С.В. Ківалова, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, Є.В. Курінного 

та багатьох інших учених. Окремі питання оптимізації механізмів 

адміністративної відповідальності знайшли відображення в дослідженнях 

В.М. Бевзенка, І.В. Болокан, В.В. Доненка, Ю.А. Дорохіної, А.Т. Комзюка, 

Ю.Х. Куразова, Є.В. Курінного, Д.В. Лученка, М.М. Лученко, Р.С. Мельника 

та інших науковців. Необхідно зазначити, що питання юридичної 

відповідальності у сфері охорони довкілля як складника політки 

раціонального використання природних ресурсів розглядали в межах 

еколого-правової науки В.І. Андрейцев, А.П. Гетьман, М.В. Краснова, 

А.М. Мірошниченко, Ю.С. Шемшученко та інші автори. Окремі аспекти 

адміністративно-правового регулювання відносин, пов’язаних із 

забезпеченням безпеки природокористування, раціонального використання 

природних об’єктів і природних ресурсів, досліджено у працях 

Н.Ю. Задираки, Н.В. Коваленко, І.А. Куян, Ю.О. Легези, О.Ю. Салманової, 

А.В. Хоменка та інших учених. Однак представниками юридичної науки 

безпосередньо питання оптимізації відповідальності у сфері охорони 

довкілля в умовах триваючих євроінтеграційних процесів з акцентом на 

специфіці адміністративно-правового регулювання не піднімалося. 

Вищезазначене свідчить про доцільність та актуальність активізації 

наукових і науково-практичних досліджень, спрямованих на вирішення 

завдань з оптимізації механізму адміністративної відповідальності у сфері 
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захисту довкілля. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація спрямована на досягнення цілей Національної стратегії у сфері 

прав людини, затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. 

№ 501/2015; Стратегії державної екологічної політики України на період до 

2030 р., затвердженої Законом України від 28 лютого 2019 р. № 2697-VIII; 

Концепції розвитку електронної демократії в Україні, схваленої 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 р. № 797-

р, тощо. Дисертацію виконано в межах Пріоритетних напрямів розвитку 

правової науки на 2016–2020 рр., затверджених Національною академією 

правових наук України 03 березня 2016 р., планів наукових досліджень 

Запорізького національного університету на 2015–2019 рр., комплексних 

наукових проєктів «Основні напрямки удосконалення законодавства України 

в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 

0115U00710) та «Дослідження проблем теорії адміністративного права в 

умовах глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

тому, щоб на основі комплексного аналізу наявних наукових і нормативних 

джерел визначити сутність адміністративної відповідальності за вчинення 

правопорушень у сфері захисту довкілля в Україні, виявити проблемні 

аспекти її застосування, а також сформулювати пропозиції щодо 

вдосконалення чинного законодавства в цій сфері та практики його 

реалізації. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі необхідно 

вирішити такі основні задачі: 

 встановити сутність категорії «довкілля» як об’єкта 

адміністративно-правової охорони; 

 охарактеризувати нормативно-правові засади застосування заходів 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері 

захисту довкілля в Україні; 
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 окреслити зарубіжні та міжнародні стандарти застосування заходів 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері 

захисту довкілля; 

 визначити поняття, ознаки та види адміністративних 

правопорушень у сфері захисту довкілля як підстави застосування заходів 

адміністративної відповідальності; 

 здійснити характеристику об’єктивних елементів складу 

адміністративних правопорушень у сфері захисту довкілля; 

 розкрити сутність суб’єктивних елементів складу адміністративних 

правопорушень у сфері захисту довкілля; 

 встановити систему адміністративних стягнень за вчинення 

правопорушень у сфері захисту довкілля як заходів адміністративної 

відповідальності; 

 визначити напрями забезпечення правової ефективності механізму 

адміністративної відповідальності у сфері захисту довкілля. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у зв’язку з 

урегулюванням адміністративної відповідальності за вчинення 

правопорушень у сфері захисту довкілля в Україні. 

Предметом дослідження є адміністративна відповідальність за 

вчинення правопорушень у сфері захисту довкілля в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є система 

загальнофілософських, загальнонаукових і спеціально-наукових методів 

пізнання. До основних методів дисертаційного дослідження віднесено 

загальнонауковий діалектичний метод, застосування якого дало змогу 

визначити сутність, матеріальні та процесуальні підстави реалізації 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері 

охорони довкілля (підрозділи 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 3.1). За допомогою методів 

формальної логіки, зокрема індукції й дедукції, аналізу та синтезу, здійснено 

характеристику об’єктивних і суб’єктивних елементів адміністративних 

правопорушень у сфері охорони довкілля (підрозділи 2.2, 2.3). За допомогою 
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системного методу визначено напрями вдосконалення структури 

адміністративних санкцій за вчинення правопорушень у сфері охорони 

довкілля (підрозділи 3.1, 3.2). Метод порівняльно-правового дослідження 

застосовано для аналізу зарубіжного й міжнародного досвіду забезпечення 

ефективності застосування заходів адміністративної відповідальності у сфері 

охорони довкілля (підрозділ 2.1). Метод моделювання дав змогу визначити 

напрями вдосконалення ефективності реалізації механізмів адміністративної 

відповідальності у сфері охорони довкілля (підрозділ 3.1). 

Нормативну основу роботи становить чинне та новаційне 

законодавство України у сфері охорони довкілля. Для розроблення 

пропозицій з удосконалення регулювання адміністративної відповідальності 

за вчинення правопорушень у сфері захисту довкілля в Україні використано 

законодавство таких держав, як Республіка Польща, Сполучені Штати 

Америки, Федеративна Республіка Німеччина, Французька Республіка тощо.  

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Державною службою статистики України в 2010–2020 рр., інформація 

Єдиного державного реєстру судових рішень України та офіційних 

електронних ресурсів Міністерства енергетики та захисту довкілля України, 

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, 

Державної служби геології та надр України, Державного агентства лісових 

ресурсів України та інших суб’єктів публічного управління. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота є 

одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексних наукових 

досліджень, що присвячені визначенню особливостей регулювання 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері 

захисту довкілля в Україні. У результаті проведеного дослідження 

сформульовано нові наукові положення й висновки, запропоновані особисто 

здобувачем, зокрема: 
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уперше: 

 з урахуванням практики Європейського суду з прав людини 

обґрунтовано доцільність розуміння поняття «довкілля» як сукупності 

суспільних відносин, пов’язаних із забезпеченням належного та 

сприятливого рівня життя й здоров’я людини, що перебуває у взаємозв’язку 

із забезпеченням принципів раціонального використання природних ресурсів 

і природних об’єктів, вимог екологічної безпеки та благоустрою населених 

пунктів; 

 на виконання вимог Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля», Додатку ХХХ до глави 6 «Навколишнє середовище» розділу 5 

«Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію України з 

Європейським Союзом обґрунтовано доцільність запровадження 

адміністративної відповідальності за недотримання належного рівня 

екологічної безпеки здійснюваної діяльності із забудови територій населених 

пунктів чи іншого використання природних та антропогенних об’єктів, а 

також за невжиття заходів із забезпечення естетичного складника 

ландшафтів, що має стосуватися збереження не лише особливо цінних 

природних територій чи об’єктів історико-культурного призначення, а й 

будь-якого ландшафту, у тому числі урбаністичного, агроландшафту тощо; 

удосконалено: 

 аргументацію щодо доцільності запровадження механізму 

адміністративної відповідальності юридичних осіб у сфері захисту довкілля з 

урахуванням встановленого позадоговірного публічно-управлінського 

характеру виникнення відповідних деліктних зобов’язань, визначених 

особливостей процедури застосування передбачених чинним законодавством 

України санкцій та наявного спеціального суб’єктного складу таких 

правовідносин; 

 положення щодо встановлення критеріїв малозначності 

протиправного діяння як підстави застосування до правопорушника підстав 

звільнення від адміністративної відповідальності. До цих критеріїв віднесено 
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такі: а) встановлений чинним адміністративно-деліктним законодавством 

України мінімальний розмір штрафних стягнень; б) визначення переліку 

способів вчинення правопорушення, застосування яких не заподіює суттєвої 

шкоди суспільним відносинам та інтересам (зокрема, такими способами не 

може бути визнано підпал, порушення норм проведення робіт, пов’язаних із 

геологічною та гірничою розробкою родовища корисних копалин, тощо); 

в) примирення з постраждалою особою стосовно відшкодування заподіяної 

шкоди охоронюваним чинним законодавством інтересам, що вимагає 

законодавчого визначення особливостей здійснення процедури медіації; 

г) вчинення правопорушення вперше (при цьому воно не завдало істотної 

шкоди охоронюваним законом правам та інтересам); д) можливість і 

доцільність застосування адміністративного стягнення, що може бути 

виконано на місці вчинення адміністративного правопорушення; 

е) встановлений чинними адміністративно-деліктними нормами України 

скорочений строк розгляду справи про адміністративне правопорушення; 

 науково-практичні підходи щодо запровадження механізму 

адміністративної відповідальності юридичних осіб за вчинення 

правопорушень у сфері захисту довкілля, що передбачає перегляд розуміння 

категорії вини як її складового елементу та встановлення унікальної системи 

стягнень; 

набули подальшого розвитку: 

 характеристика міжнародних і зарубіжних стандартів охорони 

навколишнього середовища, що дало змогу обґрунтувати доцільність 

реалізації принципу «відповідальність без вини», який встановлюється в 

положеннях Стокгольмської декларації з навколишнього середовища 1972 р., 

Додаткового протоколу I 1977 р. до Женевських конвенцій про захист жертв 

війни 1949 р., Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі 

відстані 1979 р., Всесвітньої хартії природи 1982 р., Конвенції Організації 

Об’єднаних Націй з морського права 1982 р., Декларації Ріо-де-Жанейро з 

навколишнього середовища та розвитку 1992 р., Рамкової конвенції 
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Організації Об’єднаних Націй зі зміни клімату 1992 р., Конвенції про 

охорону біологічного різноманіття 1992 р., Орхуської конвенції 1998 р., 

Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй № 70/1 від 

25 вересня 2015 р.; 

 класифікація адміністративних правопорушень у сфері охорони 

довкілля за такими критеріями, як об’єкт посягання, спосіб здійснення, місце 

вчинення, час вчинення, знаряддя та засоби вчинення; 

 обґрунтування доцільності розроблення та прийняття таких 

законодавчих актів, як Природоресурсний кодекс України, Містобудівний 

кодекс України, Кодекс України про адміністративні проступки, Закон 

України «Про адміністративну процедуру», Закон України «Про медіацію», у 

яких необхідно визначити ключові засади врегулювання питань благоустрою 

населених пунктів у частині переробки техногенних та антропогенних 

відходів, ландшафтного планування забудови територій, забезпечення вимог 

екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів і 

природних об’єктів, а також здійснення відповідних управлінських процедур. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній діяльності – для подальших наукових досліджень 

із відповідної проблеми (акти впровадження Запорізького національного 

університету від 02.03.2020, Університету митної справи та фінансів від 

04.03.2020, Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка» від 05.03.2020); 

 правотворчій діяльності – з метою вдосконалення нормативно-

правових актів із питань застосування заходів адміністративної 

відповідальності у сфері захисту довкілля, зокрема Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (лист Комітету з питань правоохоронної 

діяльності Верховної Ради України від 24.04.2020 № 04-27/12-2020/36433); 
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 правозастосовній діяльності – для вдосконалення діяльності 

суб’єктів владних повноважень зі здійснення публічного управління у сфері 

захисту довкілля України (акт впровадження Дніпропетровського окружного 

адміністративного суду від 03.03.2020); 

 навчальному процесі – під час підготовки підручників і навчальних 

посібників із дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний 

процес», а також їх викладання студентам закладів вищої освіти (акт 

впровадження Запорізького національного університету від 02.03.2020, 

Університету митної справи та фінансів від 04.03.2020). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки та рекомендації оприлюднено на 4 науково-практичних 

конференціях: «Державне регулювання суспільних відносин: розвиток 

законодавства та проблеми правозастосування» (м. Київ, 2017 р.); «Правові 

засади суверенного розвитку України в сучасних умовах» (м. Київ, 2020 р.); 

«Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних 

відносин» (м. Харків, 2020 р.); «Сутність та значення впливу законодавства 

на розвиток суспільних відносин» (м. Одеса, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення в 

5 наукових статтях, з яких 4 статті опубліковані у виданнях, що визнані як 

фахові з юридичних наук, та 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а 

також у 4 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 263 сторінки, у 

тому числі основного тексту – 162 сторінки. Список використаних джерел 

налічує 265 найменувань і розміщений на 28 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ 

 

 

1.1 Довкілля як об’єкт адміністративно-правової охорони 

 

 

Категорія «довкілля» є відносно новою категорією, розуміння якої має 

відбуватися через співвідношення із категоріями «навколишнє природне 

середовище» та «антропогенне середовище».  

У дослідженні П. Гнатіва встановлюється доцільність виокремлення 

категорії «природне середовище» у розумінні «навколоекосистемного та 

навколоорганізованого природного середовища» та «антропоізоване 

середовище» як «системи взаємопроникнення хімічних, біологічних чинників 

природного середовища на Землі та поза її межами» [41, с. 272-273], при 

цьому антропоізоване середовище людина здатна контролювати, однак воно 

не може існувати без взаємодії із природними комплексами, що вже не є 

підконтрольними людині цілком.  

Більшість вчених виокремлюють два типи навколишнього природного 

середовища – природне довкілля, де умови існування природних об’єктів та 

ресурсів максимально збережені у первісному вигляді, та природне довкілля, 

що страждає від антропогенного впливу, тобто довкілля, де внаслідок 

використання людиною техніки, здійснення виробництва 

сільськогосподарської та промислової продукції заподіюється шкідливий 

вплив на природні об’єкти та природні ресурси [8, с. 106-119; 239, с. 50-57 та 

ін.].  

Навколишнє природне середовище (довкілля) може бути для людини 

сприятливим чи несприятливим. Створення умов функціонування людини, 
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що визначають характеристики сприятливого довкілля свідчить про 

реалізацією державою покладеної на неї функції – екологічної функції.  

Забезпечення ефективності реалізації екологічної функції держави 

набуває особливої актуальності, починаючи з другої половини ХХ сторіччя. 

Екологічна функція держави розуміється як спрямування діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування, що полягає у забезпеченні 

екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, їх 

охорони та захисту, що своїм результатом має формування сприятливого 

навколишнього природного середовища [113, с. 95-101] (курс. – авт.).  

Виходячи з лексичного розуміння поняття «сприятливий» як «певного 

явища, що створює позитивний вплив на певне явище, об’єкт чи суб’єкт» [31, 

с. 1377]. При цьому вжиття такої категорії є характерним не лише для 

вітчизняної правової доктрини, а і для результатів практики 

правозастосування та законодавства іноземних країн. Зокрема, відповідно до 

Стокгольмської декларації з навколишнього середовища стверджує право 

людини на сприятливі умови життя у навколишньому середовищі, якість 

якого дозволяє вести гідне та процвітаюче життя [240]. Відповідно до 

Декларації з навколишнього середовища та розвитку визначає, що гідний 

рівень життя людини може бути забезпечено лише в умовах її гармонійної 

взаємодії людини і природи [49]. У вітчизняній правовій науці розуміння 

сприятливого довкілля визначається як довкілля безпечне для життя та 

здоров’я людини [102, с. 35], встановлюються вимоги забезпечення 

придатності для життєдіяльності людини. С.В. Клименко підкреслює, що 

розуміння категорії якісного довкілля передбачає визначення належного 

рівня його «якості» [77, с. 14]. 

В.В. Костицький, досліджуючи сутність сприятливого навколишнього 

природного середовища визначає, що досягнення такого стану означає його 

відповідність критеріям стандартам та нормативам раціонального 

використання природних ресурсів, дотримання безпеки виробництва, 

екологічної та видової стійкості та різноманіття [102, c. 79].  
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Такий підхід був свого часу підтриманий рядом вітчизняних вчених, 

зокрема, Ю.С. Шемшученком [257, с. 230], В.І. Андрейцевим [10, с. 136-138], 

В.Л. Бредіхіною [26, с. 15-16] та іншими, що досліджуючи критерії 

сприятливості довкілля, наполягали на необхідності визначення його 

відповідності встановленими чинним законодавством стандартам і 

нормативам. В цілому погоджуючись із таким підходом необхідно 

підкреслити, що розвиток законодавства не завжди відображає відповідні 

потреби суспільства, не відповідає розвитку існуючих технологій 

виробництва тощо. Саме тому, А.О. Матвійчук, досліджуючи категорію 

«сприятливе навколишнього природнього середовища», підкреслює 

необхідність врахування не лише нормативних положень, але і існуючої 

практики його застосування [129, c. 56]. Крім того відповідність довкілля 

встановленим стандартам та нормативам свідчить про досягнення рівня 

безпечності довкілля, однак не означає досягнення його сприятливості. 

В такому розумінні постає актуальним питання встановлення категорії 

«легітимні очікування» і доцільності її застосування в аспекті дослідження 

сутності досягнення сприятливості довкілля для життєдіяльності людини. І 

очевидним є висновок, що безпечне навколишнє природне середовище не є 

тотожним сприятливому навколишньому природному середовищу 

(довкіллю).  

Встановлення відповідності досягнення належного рівня сприятливості 

довкілля має враховувати антропогенні чинники, зокрема, такі, як тривалість 

життя людини в регіоні, причини ранньої смертності, наявність механізмів 

вжиття заходів по відновленню природних ресурсів та об’єктів, в тому числі 

пов’язаних із активізацією використання відновлювальних джерел енергії 

тощо. Саме врахування такого роду критеріїв здатне належним чином 

відобразити проголошення положеннями Конституції України найвищою 

соціальною цінністю людини, її життя та здоров’я. Лише відповідність стану 

навколишнього природного середовища встановлених лімітам його 

забруднення жодним чином не містить вказівки на забезпечення 
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сприятливого навколишнього природного середовища, тобто середовища в 

якому людині забезпечується гідний рівень життя, а не лише достатній, як 

визначено у ст. 48 Конституції України.  

Єдності підходів не спостерігається щодо визначення категорії 

«довкілля», його співвідношення з категорією «навколишнє природне 

середовище». Необхідно виділити такі підходи до розуміння категорії 

«довкілля» як: 1)  сукупність природних багатств, що було характерно для 

радянської правової доктрини, і було відображенням інтенсивного типу 

виробництва, коли інтереси держави мали пріоритетне значення, і права 

людини, цінність забезпечення їх реалізації, в тому числі права на безпечне 

та сприятливе довкілля було повністю нівельовано [125, с. 25-27;134, с. 16]; 

2) сукупність факторів, що характеризують навколишнє природне 

середовище як безпечне  [126, с. 65-97; 11, с. 11-23; 10, с. 50-76; 225, с. 12-14 

]; 3) як тотожне категорії «довкілля», тобто те,  що оточує людини, в тому 

числі природнє довкілля, що зазнало антропогенного впливу [53].  

При цьому відповідно до норм чинного законодавства України 

загальновживаними є як термін «навколишнє природне середовище» (Закон 

України «Про охорону навколишнього природного середовища») [196], так і 

«довкілля» (розділ VIII Кримінального кодексу України має назву «Злочини 

проти довкілля») [104], а також у синонімічному розумінні 

використовуються терміни «природа» (ст. 66 Конституції України визначає, 

що «ніхто не може заподіювати шкоду природі» (курс. – авт.)) [100], 

«середовище» [96].  Аналіз положень статті 1 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» дозволяє зробити висновок, що 

воно розуміється як сукупність правових відносин «у галузі охорони, 

використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної 

безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої 

діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних 

ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних 

комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з 
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історико-культурною спадщиною» [196]. Таке розуміння «навколишнього 

природного середовища» є певною мірою звуженим його розумінням, адже 

знову поза увагою залишається людина як найвища соціальна цінність. 

Необхідність акцентування уваги на необхідності досягнення балансу 

взаємовідносин саме людини, суспільства і природи визначається у 

міжнародних актах, і має бути репрезентовано у національному правовому 

полі. 

Однак такий підхід до розуміння категорії навколишнього середовища 

як об’єкта правової охорони не є загальнопоширеним у світовій практиці 

правозастосування. Зокрема, відповідно до законодавства Японії навколишнє 

середовище як об’єкт правової охорони розглядаються без виокремлення 

природної та антропогенної його складових [53, с. 12]. Відповідно до 

нормативних положень Екологічного кодексу Республіки Казахстан під 

навколишнім середовищем (довкіллям) розуміється сукупність природних і 

штучних об’єктів, включаючи атмосферне повітря, озоновий шар Землі, 

поверхневі та підземні води, землі, надра, тваринний та рослинний світ, а 

також клімат у їх взаємодії [65]. Таким, що заслуговує на акцентуацію уваги 

є нормативне розуміння категорії «навколишнього природного середовища», 

охорона якого є безумовною гарантією забезпечення здорового та 

естетичного розвитку людини, що визначено відповідно до чинного 

законодавства Республіки Молдова [140]. 

Відповідно до положень Стокгольмської декларації з навколишнього 

середовища встановлено, що навколишнім середовищем сукупність 

складових навколишнього природнього середовища та навколишнього 

середовища, що створене людиною, у тому числі побутове та робоче [240]. 

З врахуванням необхідності застосування міжгалузевого підходу до 

дослідження категорії «довкілля» або «навколишнє середовище», необхідно 

зазначити, що поширеним є його розуміння вченими-екологами як 

сукупності сил та явищ природи, її речовина та простір, будь-яка діяльність 

людини, що знаходиться поза об’єктом чи суб’єктом, що розглядаються, та 
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безпосередньо з ними контактують [23, с. 20]. 

Попри відсутність законодавчого визначення поняття «довкілля» (чи 

його синонімічної категорії «навколишнє природнє середовище») у наукових 

колах постійно здійснюються дослідження, спрямовані на пошук авторських 

підходів до його розуміння. Крім того вартим уваги є встановлення 

енциклопедичного розуміння його сутності. Зокрема, авторський колектив 

«Великого енциклопедичного юридичного словника» за загальним 

керівництвом Ю.С. Шемшученка аргументує доцільність розуміння 

«навколишнього природного середовища» («довкілля») як  сукупності 

природних та природно-антропогенних умов (земля, вода, ліси, надра, 

атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ), що оточують людину та є 

необхідними для її життя і діяльності [29, с. 489]. 

Корелюється такий підхід із визначення навколишнього природного 

середовища (довкілля) з підходом свого часу, обґрунтованим В.К. 

Матвійчуком, як доступної людині природу (як недоторканної, так і зміненої 

чи створеної людиною) [130, с. 123]. Доцільність поєднання навколишнього 

природного середовища (довкілля) як сукупності природних та природно-

антропогенних складових виділено у дослідженнях А.О. Матвійчука [129, 

с. 60], при цьому вченим заперечується необхідність віднесення до об’єктів 

особливої охорони життя та здоров’я людей як складової навколишнього 

середовища. Однак саме такий підхід обґрунтовано академіком 

Ю.С. Шемшученком [64, с. 13]. 

Прихильником широкого тлумачення поняття «довкілля» є і 

В.В. Іванюшенко, що обґрунтувала доцільність його розуміння як тотожності 

довкілля та навколишнього середовища, що є сукупністю об’єктів 

природного середовища, інших соціальних факторів (зокрема, умов побуту, 

харчування, навчання, відпочинку тощо, тобто факторів, що відображають 

вплив на життя та здоров’я людини, на результативність її життєдіяльності 

[74, с. 9].  
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Варто відзначити, що з точки зору лексичного розуміння конструкції 

«навколишнє природне середовище» воно є не зовсім вдалою спробою 

перекладу з російської мови терміну «environment». Натомість з точки зору 

лексичної будови української мови доцільним є застосування терміну 

«довкілля», що не є калькою російського терміну «окружающая природная 

среда» [223, с. 138; 39, с. 80; 139, с. 78]. 

Відсутність законодавчого визначення категорії «довкілля» ускладнює 

проблеми його застосування, однак при цьому саме вона є основою для 

визначення сутності родового об’єкту екологічних злочинів (розділ VIII 

Кримінального кодексу України [104]). Відповідно до чинного 

адміністративно-деліктного законодавства України родовим об’єктом 

адміністративних екологічних правопорушень є «природа», нормативне 

розуміння якої не встановлено [79]. Варто зазначити, що профільний орган 

публічного управління в Україні також починаючи з вересня 2019 року має 

назву Міністерства енергетики та захисту довкілля України, що було 

реалізовано відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України 

від 02.09.2019 року № 829 «Деякі питання оптимізації системи центральних 

органів виконавчої влади» [51]. В ході таких реформаційних змін фактично 

відбулось визнання саме «довкілля» як об’єкту публічного управління, як 

об’єкту адміністративних правовідносин, як особливого об’єкту, що потребує 

охорони та захисту. 

З врахуванням вище зазначених міркувань необхідно зробити декілька 

висновків, що будуть покладені в основу подальшого дослідження. 

Передусім, в основу авторського розуміння категорії «довкілля» покладено 

необхідність виділення як її складової життя та здоров’я людини, визначення 

у якості критеріїв сприятливості довкілля не лише дотримання встановлених 

чинним законодавством вимог щодо дотримання лімітів забруднення 

навколишнього природного середовища, а і визначення взаємозвязків між 

тривалістю життя людини і відповідним станом довкілля в певній місцевості. 

Крім того, якість захисту довкілля визначається і відповідним рівнем 
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забезпечення стандартів благоустрою населених пунктів, що визначає в тому 

числі і умови життєдіяльності людини. З врахуванням такого підходу є 

необхідним відмовитися від використання терміну «навколишнє природне 

середовище», що в його лексико-семантичному розумінні є невдалою 

спробою перекладу терміну «environment», якому відповідає українське 

слово «довкілля». Довкілля як об’єкт адміністративно-правового захисту та 

охорони розуміється як сукупність природних та природно-антропогенних 

об’єктів, що є формуючою сукупністю факторів впливу на життя та здоров’я 

людини, при цьому забезпечення його сприятливості має функціональне 

спрямування діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування. 

 

1.2. Нормативно-правові засади застосування заходів 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері 

захисту довкілля в Україні 

 

 

Визначення нормативно-правових засад застосування засад 

адміністративної відповідальності у сфері захисту довкілля вирішує стратегічне 

завдання захисту та охорони навколишнього природного середовища, є базисом 

забезпечення раціонального використання природних ресурсів, є пріоритетною 

основою впровадження концепції сталого розвитку, що є загальновизнаним 

міжнародно-правовим стандартом розбудови взаємовідносин людини і 

природи. 

Дослідження проблематики забезпечення ефективності 

адміністративно-правового регулювання суспільних відносин в цілому, і 

зокрема, з питань – застосування адміністративної відповідальності за 

вчинення порушень у сфері захисту довкілля, було в різні часи предметом 

наукових досліджень В. Б. Авер’янова, Ю. П. Битяка, Д. М. Бахраха, 

Ю. Н. Старилова, О. І. Остапенко, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, 
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А. Т. Комзюка, О. В. Кузьменко , Ю.О. Легези, І. П. Голосніченка, 

М. Ф. Стахурського, Н. І. Золотарьової, С. Г. Стеценка та ін. 

О.А. Улютіна підкреслює, що реалізація адміністративно-правового 

регулювання відносин у галузі використання природних ресурсів має 

відбуватися в межах взаємодії органів виконавчої та законодавчої влади, 

громадянського суспільства та природи, що забезпечує стратегію і тактику 

охорони навколишнього природного середовища й раціонального 

природокористування» [243, с. 19].  

На підставі загальновизнаних критеріїв класифікації системи 

нормативно-правових актів України за територією дії необхідно виділити 

акти, що застосовуються на території України (зокрема, Закон України від 28 

лютого 2019 року № 2697-VIII «Про Основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2030 року» [193]) та акти, 

застосування яких обмежується певним регіоном. До останньої групи 

необхідно віднести такі нормативно-правові акти, як Закон України від 18 

листопада 1997 року № 637/97-ВР «Про державне регулювання видобутку, 

виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

та контроль за операціями з ними» [165], Гірничий закон України від 6 

жовтня 1999 року № 1127-XIV [40], Закон України від 10 лютого 2000 року № 

1436-III «Про заборону на проведення суцільних рубок у гірських ялицево-

букових лісах Карпатського регіону» [170] та ін. 

Виділяються і регіональні природоресурсні програмні документи 

(зокрема, такими актами у Дніпропетровській області є Програма створення і 

використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у 

Дніпропетровській області до 2022 року», затверджена рішенням 

Дніпропетровської обласної ради від 24 квітня 2003 року № 137-8/XXIV 

[201], регіональна програма, спрямована на вирішення екологічних проблем 

Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 
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2011–2022 роки, що затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради 

від 29.04.2011 №110-6/VI [55] та ін.). 

Ю.О. Легеза виділяє у системі нормативно-правових актів з питань 

охорони довкілля акти, що діють на території окремого об’єкта [114, с. 90-

93], і прикладом реалізації такого критерію класифікації вченою виділяються  

Закон України від 27 лютого 1991 р. «Про правовий режим території, що 

зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

[199], Закон України від 28 лютого 1991 р «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» [207], 

Закон України від 08 лютого 1995 р. «Про використання ядерної енергії та 

радіаційну безпеку» [162], Закон України від 20 червня 1997 р. «Про 

формування Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення» [210] тощо). 

До системи нормативно-правового регулювання застосування заходів 

адміністративної відповідальності належать і міжнародні нормативно-правові 

акти, що у встановленому чинним законодавством порядку ратифіковані 

Верховною Радою України (ч. 1 ст. 9 Конституції України) [100].  

У сфері захисту довкілля необхідно виділити такі міжнародні акти, 

ратифіковані Верховною Радою України як  Декларація з проблем 

навколишнього середовища, прийнята на засіданні Організації Об’єднаних 

Націй у Стокгольмі у 1972 році [48]. У Декларації вперше зроблено акцент 

на розумінні «довкілля» як природного, так антропогенного, тобто 

створеного людиною, при цьому наголошується, що має бути забезпечено 

безпека не лише природних ресурсів та об’єктів, але і іншого оточуючого 

людиною середовища. У Декларації міститься  26 принципів захисту 

довкілля, до яких відноситься: 

1) людина має основне право на свободу, рівність і сприятливі 

умови довкілля, якість якої дозволяє вести гідне і процвітаюче життя, і несе 

головну відповідальність за охорону і поліпшення навколишнього 

природного середовища на благо нинішнього і майбутніх поколінь, що 

http://www.oblrada.dp.ua/official-records/decisions/22/617
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вимагає подолання будь-яких проявів політики расизму, дискримінації, 

апартеїду тощо; 

2) принцип забезпечення безпеки використання природних 

ресурсів, в тому числі вжиття заходів з їх відновлення  шляхом оптимізації 

здійснення публічного управління та контролю; 

3) принцип впровадження відновлювальних джерел виробництва 

енергії; 

4) принцип невідворотності відповідальності людини за збереження 

природних ресурсів та природних об’єктів; 

5)  принцип раціонального використання невідновлювальних 

природних ресурсів; 

6) Принцип підвищеної відповідальності за забруднення довкілля та 

невжиття заходів по зменшенню шкідливого токсичного впливу на нього; 

7) Принцип запобігання поширенню порушень, пов’язаних із 

забрудненням морів та знищенням водних живих ресурсів; 

8) принцип пріоритетності соціально-економічного розвитку 

суспільства, результатом якого має бути забезпечення гідного рівня життя 

людини; 

9) принцип міжнародного співробітництва у сфері запобігання та 

ліквідації наслідків екологічних стихійних лих та катастроф; 

10) принцип поєднання економічної вигоди та раціонального 

використання природних ресурсів; 

11) принцип підтримки інноваційного розвитку суспільства у сфері 

охорони навколишнього природного середовища; 

12) принцип підтримки країн, що відносяться до країн, що 

розвиваються, з врахуванням необхідності задоволення їх економічних та 

природоресурсних потреб; 

13) принцип сталого розвитку суспільства, держави та природи; 

14) принцип раціонального використання природних ресурсів; 
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15) принцип впровадження благоустрою населених пунктів з метою 

вирішення задачі забезпечення гідного рівня життя людини і суспільства в 

цілому; 

16) принцип забезпечення ефективної демографічної політики, 

реалізація якої не заподіює шкоди навколишнього природному середовищу; 

17) принцип наукової обґрунтованості управлінських рішень у сфері 

захисту довкілля; 

18) принцип сприяння впровадження науково-технічного прогресу з 

врахуванням потреб забезпечення захисту довкілля; 

19) принцип обов’язковості екологічної освіти населення незалежно 

від вікового критерію; 

20) принцип міжнародної підтримки науково-дослідних екологічних 

проектів; 

21) принцип самостійності визначення змістовного наповнення  

внутрішньої державної політики у сфері охорони та захисту довкілля та її 

здійснення; 

22) принцип вжиття заходів із забезпечення механізмів компенсації 

заподіяної шкоди довкіллю; 

23) принцип врахування особливостей національної 

самоідентифікації при визначенні критеріїв правомірності діяльності у сфері 

захисту довкілля; 

24) принцип рівності суб’єктів механізму захисту довкілля; 

25) принцип динамічності у визначенні правового регулювання 

механізмів відповідальності у сфері захисту довкілля; 

26) принцип міжнародного співробітництва у сфері поступової 

відмови від використання та виробництва зброї масового знищення людей 

[48]. 

Варто виділити ще ряд міжнародних нормативно-правових актів у 

сфері захисту довкілля, що ратифіковані Верховною Радою України і 

впроваджується її системою органів публічного управління. Такими актами є 
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Орхуська конвенція [96], Конвенція ООН по боротьбі із засухою; Конвенція з 

біорізноманіття; Рамочна конвенція з охорони та збалансованого розвитку 

Карпат; Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, 

що перебувають під загрозою вимирання; Конвенція про збереження 

мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція); Конвенція з захисту 

Чорного моря від забруднення; Європейська ландшафтна конвенція; 

Конвенція про охорону дикої флори та фауни, а також природного 

середовища в Європі (Бернська конвенція) [62]. 

Крім того актуальності набуває ратифікований «Протокол про 

стратегічну екологічну оцінку» (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку 

впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція 

Еспо), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015) 

[212], та «Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм 

на навколишнє середовище» (Директива ЄС про СЕО) [54], імплементація 

якої відноситься до однієї із першочергових задач реалізації вимог Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС [56]. 

Варто відзначити, що Україною ратифіковано понад двадцять 

міжнародних програмних документів, зміст яких передбачає вжиття заходів з 

охорони та захисту довкілля. 

До системи нормативно-правового регулювання відносин у сфері 

захисту довкілля відповідно до положень Закону України від 23 лютого 2006 

року № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» [161] належать і рішення ЄСПЛ.  

Застосування заходів адміністративної відповідальності за вчинення 

правопорушень у сфері захисту довкілля передбачає застосування 

нормативно-правових положень не лише актів законодавчого рівня, але і 

підзаконного характеру, які доцільно класифікувати за суб’єктом видання; за 

юридичним змістом; за предметом правового регулювання. 
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Так, за суб’єктом видання виділяються : 1) укази Президента України 

(зокрема, «Про заходи щодо підвищення ефективності державного 

управління у сфері охорони навколишнього природного середовища та 

використання природних ресурсів» [63], «Про Стратегію сталого розвитку 

«Україна – 2020»» [208] та ін.); 2) постанови Верховної Ради України й 

Кабінету Міністрів України (зокрема, постанова Верховної Ради України 

«Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони 

довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки» [194]); 3) накази центральних органів виконавчої влади (наказ 

Міністерства енергетики та захисту довкілля «Про затвердження Переліків 

державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери 

управління Мінекоенерго, господарських товариств, щодо яких 

Мінекоенерго здійснює повноваження з управління корпоративними правами 

держави та господарських структур, контроль за діяльністю яких здійснює 

Мінекоенерго» від 27.12.2019 р. № 564  [75] та ін.); 4) розпорядження, накази 

місцевих державних адміністрацій (приймаються відносно окремих об’єктів 

чи суб’єктів відносин у сфері захисту довкілля і мають індивідуально 

визначений характер); 5) рішення, розпорядження органів місцевого 

самоврядування; 6) накази суб’єктів делегованих повноважень [112, с. 79]. 

За юридичним змістом Ю.О. Легеза виділяє нормативно-правові акти, 

що мають зобов’язуючий, заборонний, дозволяючий, стимулюючий, 

реєстраційний та рекомендаційний характер [112, с. 80-81]. В якості критеріїв 

класифікації нормативно-правових актів у сфері використання природних 

ресурсів Ю.О. Легеза також виділяє предмет правового регулювання, 

виокремлюючи матеріальні норми, що встановлюють юридичні обмеження 

та обсяг дієздатності суб’єктів природоохоронних відносин та процедурні, 

що встановлюють спеціальний порядок набуття правових титулів на 

використання природних та антропогенних об’єктів, що є складовою 

довкілля [115, с. 219-224]. 



38 

 

Окремою складовою системи нормативно-правового регулювання 

застосування заходів адміністративної відповідальності у сфері захисту 

довкілля є регіональні та загальнонаціональні програми сприяння 

забезпеченню безпеки навколишнього природного та антропогенного 

середовища, загальна чисельність яких перевищує понад сотню; деякі з 

анонсованих програм діють ще з 1998 року, зокрема, мова йде про Концепцію 

адміністративної реформи, де визначено було необхідність визначення 

механізмів відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування за невиконання чи неналежне виконання ними 

покладених на них обов’язків, що на разі і досі залишається у більшості сфер 

регулювання на рівні декларативних положень [186].  

Концептуальні засади здійснення захисту довкілля в Україні розроблено 

у Стратегії державної екологічної політики, схваленої до 2020 року, що 

враховувала першочергові задачі із адаптації національного законодавства до 

стандартів законодавства Європейського Союзу [192]. 

 В межах зазначеної Стратегії здійснення державної екологічної 

політики виділено було декілька етапів її впровадження в Україні. На 

початковому етапі було визначено необхідність : 1) вдосконалення 

законодавчо-правової бази з питань охорони довкілля і раціонального 

використання природних ресурсів; 2) розроблення і впровадження 

економічного механізму охорони довкілля і раціонального 

природокористування; 3) створення системи досконалого, повного та 

адекватного контролю за екологічним станом довкілля з одночасним 

запровадженням елементів комплексного міжвідомчого екологічного 

моніторингу; 4) здійснення першочергових заходів для стабілізації довкілля; 

5) розроблення і впровадження програм екологічної освіти, виховання та 

екоінформування населення, що, необхідно зазначити, вже відносилось до 

пріоритетних засад забезпечення вимог безпеки довкілля. 
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Змістовне наповнення другого етапу реалізації Стратегії здійснення 

державної екологічної політики в Україні визначалось необхідністю 

досягнення балансу між рівнями шкідливого впливу на довкілля і його 

здатністю до відновлення [192].  

Завершальним етапом реалізації Стратегії здійснення державної 

екологічної політики в Україні полягає у встановленні пріоритетних напрямів  

створення системи публічного управління з питань подолання техногенного 

шкідливого впливу на довкілля як головного напряму розвитку сучасного 

суспільства.  

Отже, адміністративно-правові норми у сфері охорони довкілля мають 

свої особливості, адже вони встановлюють певний режим публічного 

управління, який окреслює межі діяльності органів державної влади та 

уповноважених ними суб’єктів таким чином, щоб забезпечити дотримання 

прав і свобод громадян України.  

Cистема законодавства у сфері охорони довкілля в Україні має чітко 

виражений природоресурсний характер. Виділяються акти загальної дії, до 

яких безпосередньо відносяться нормативно-правові положення Конституції 

України (зокрема, положення статті 50, що визначає пріоритетність захисту 

право кожного на сприятливе навколишнє природне середовище та на 

отримання повної та достовірної інформації про його стан (ст. 50) [100]; 

положення Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», що визнається «основним» екологічним законом, 

встановлюючи загальні засади здійснення управління забезпечення вимог 

раціонального природокористування, контролю та нагляду [196] тощо), та 

акти спеціальної дії. Актами спеціальної дії природоресурсного характеру є 

ряд кодифікованих актів, зокрема, Земельний кодекс України [68], 

Повітряний кодекс України [148], Лісовий кодекс України [119], Кодекс 

України про надра [83], Водний кодекс України [35], «Про рослинний світ» 

[206], Гірничий Закон України [40], «Про тваринний світ» [209]. 
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Залишається невирішеною проблема гармонізації вітчизняного 

законодавства з питань застосування заходів адміністративної 

відповідальності відповідно до міжнародних та європейських стандартів. 

Зокрема, надзвичайно «болючим» є питання кодифікації адміністративно-

деліктного законодавства України.  

Здійснення діяльності із систематизації адміністративно-деліктного 

законодавства переслідує мету сприяння підвищенню ефективності 

правореалізації та правозастосування, що своїм неминучим результатом має 

формування належного рівня правової культури та правової активності 

громадськості [242, с. 10-11; 25, с. 414]. Безумовним прогресивним наслідком 

систематизації законодавства в цілому, і зокрема, адміністративно-деліктного 

законодавства, є  подолання існуючих правових колізій у вітчизняній системі 

права [227, с. 32; 106, с. 91-94]. О.М. Ордина в якості результативної мети 

здійснення систематизації законодавства виокремлює створення належного 

механізму доступу до законодавчих актів [141, с. 65-69], що в цілому 

заслуговує схвальної оцінки, однак швидше стосується питання здійснення 

інкорпорації. Про доцільність забезпечення належного рівня «якості» 

законодавства, що досягається в процесі його систематизації, йдеться у 

наукових розробках Л. М. Коморної [94, с. 16], М.М. Лученко [124, с. 65-70]. 

Прихильником необхідності здійснення інкорпорації як попереднього 

етапу кодифікації законодавства є О. В. Клименко, який підкреслює шо лише 

інкорпоративні узагальнення нормативно-правових актів можуть мати 

врешті-решт позитивний прогресивний результат – єдиний кодифікований 

акт у визначеній сфері правовідносин [76]. На жаль, такий підхід на практиці 

не завжди реалізується, що підтверджується невдалими спробами реалізувати 

ідею кодифікації адміністративного та адміністративно-деліктного 

законодавства. Зокрема, прагнення теоретиків та практиків розробити та 

прийняти Адміністративний кодекс України, ідея якого простежується у 

декларативних положення Концепції адміністративної реформи в Україні, 

затвердженої Указом Президента України №810 від 22.07.1998 р. [186]. При 
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цьому попри «утопічність» ідеї кодифікації адміністративного законодавства, 

що висловлювалось в певних дослідженнях окремих науковців [12, с. 129], 

доцільність перегляду підходів до розробки єдиного адміністративно-

деліктного закону у вітчизняних вчених не обговорюється.   

Отже, ефективність здійснення систематизації адміністративного 

законодавства має відбуватися за окремими сферами правового регулювання, 

що підкреслюється у наукових розробках А.В. Басалаєвої [13, с. 39-43].  В 

процесі систематизації законодавства в цілому, і зокрема, з питань – 

застосування заходів адміністративної відповідальності відбувається 

«очищення» системи законодавства від «зайвих» нормативно-правових актів 

і формування правових засад реалізації таких комплексних підгалузей права, 

як адміністративно-деліктне право [156, с. 157-158]. 

Cистематизація законодавства, як правило, відбувається у вигляді 

інкорпорації, чи консолідації, чи кодифікації, або шляхом поєднання 

декількох її різновидів.  характеристика її видів.  

Загальновизнаним є розуміння інкорпорації як «поєднання певної 

сукупності нормативно-правових актів у збірники чи зібрання, 

дотримуючись певних критеріїв упорядкування без зміни змісту їх 

положень» [257, с. 690]. Реалізація такої форми систематизації актів 

законодавства у формі його інкорпорації сприяє подоланню 

правозастосовчих проблем; крім того впровадження нових підходів із 

реалізації задачі підвищення професійного рівня підготовки представників 

юридичної професії. Виділяються наукові підходи, що визначають 

необхідність здійснення інкорпорація законодавства як передумови 

успішності його подальшої кодифікації [144; 50;  221 та ін.].  

Іншою відмінною формою систематизації є його консолідація, метою 

реалізації якої є утворення єдиного правоутворюючого документу із 

декількох нормативно-правових актів законодавства. В наслідок здійснення 

консолідації відбувається заміна попередніх нормативно-правових актів на 

новий розроблений правоутворюючий акт, прийняття та розробка якого 
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належить до компетенції спеціально уповноваженого органу [255, с. 268]. З 

врахуванням зазначеного відмінною характеристикою консолідації як форми 

систематизації законодавства є необхідність дотримання наступного: по-

перше, має відбуватися переутворююча діяльність із трансформації чинних 

нормативно-правових актів у єдиний, і, по-друге, її реалізація пов’язується із 

діяльністю уповноваженого органу публічної влади, і відповідно, 

неприпустимим є здійснення консолідації іншим суб’єктом. А.В. Басалаєва 

підкреслює доцільність активізації діяльності із впровадження консолідації 

як форми систематизації законодавства у вітчизняний правовий простір, що 

дозволяє вирішити задачу усунення дублювання нормативно-правових актів  

[13, с. 39-43].  

Перфектною формою систематизації законодавства, безумовною ціллю 

її здійснення є його кодифікація, що є діяльністю законодавчого органу, 

спрямована на досягнення забезпечення системності та узгодженості 

сукупності нормативно-правових актів у певній сфері суспільних відносин, в 

результаті якої розробляється новий проект законодавчого акту, до змісту 

якого можуть включатися вже існуючі норми законодавства, так і 

новостворені нормативно-правові положення [255, с. 139-140]. В результаті 

здійснення такої кодифікації свого часу були прийняті Цивільний кодекс 

України [251], Кримінальний кодекс України [104] та ряду інших. Триває 

робота з розробки та прийняття Адміністративно-деліктного кодексу України 

чи Кодексу України про адміністративні проступки, який має стати 

правонаступником Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

До проблем правозастосування справедливо рядом вченим відноситься 

і відсутність ефективної діяльності із систематизації екологічного 

законодавства. Зокрема, свого часу В.В. Копейчиков обгрунтовував 

необхідність інтенсифікації діяльності із розробки та прийняття Екологічного 

кодексу України в [101, с. 44-52]. Звичайно, погоджуючись з надзвичайною 

практичною затребуваністю розробки єдиного кодифікованого акту у сфері 

захисту довкілля [136, с. 226], необхідно не погодитись із певним рівнем 



43 

 

«утопічності» такої ідеї, що і підтвердилось низькою результативністю 

робочих груп з розробки проекту Екологічного кодексу України [133; 153;  

38 та ін.].  

Варто зазначити, що вирішення проблеми захисту довкілля, з 

врахуванням авторського розуміння такої категорії, наведеного у 

попередньому підрозділі цього дослідження, передбачається у розробці та 

прийнятті таких кодифікованих актів, як Природоресурсний кодекс України, 

Містобудівний кодекс України, де визначити ключові засади вирішення 

питань благоустрою населених пунктів у частині переробки техногенних та 

антропогенних відходів, ландшафтного планування забудови територій 

країни. При цьому Н. Р. Малишева, В. І. Олещенко визначали пріоритетність 

розробки Екологічного кодексу України порівняно із Природоресурсним 

кодекс України [127, с. 181]. 

Виділяється і позиція щодо недоцільності розробки як 

Природоресурсного, так і Екологічного та Містобудівного кодексів, при 

цьому аргументується пріоритетність систематизації адміністративно-

деліктного законодавства  [154, с. 214‒219]. 

Позаяк питання гармонізації вітчизняного законодавства у сфері 

захисту довкілля згідно із міжнародними та європейськими стандартами має 

бути визначено як одне із пріоритетних завдань діяльності Верховної Ради 

України та її комітетів, адже забезпечення вимог екологічної безпеки, 

створення умов раціонального природокористування, запровадження дієвих 

механізмів застосування заходів юридичної відповідальності за порушення 

вимог використання природних ресурсів та об’єктів є публічними інтересами 

України. 

Отже, застосування механізму адміністративної відповідальності за 

вчинення правопорушень у сфері захисту довкілля пов’язується з 

необхідністю подолання ряду проблем, серед яких особливе місце займає 

розробка та прийняття Кодексу України про адміністративні проступки [47, 

с.156-168; 2, с. 3-8 та ін.]. 
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Крім того, попри достатньо високий рівень продуктивності діяльності 

парламенту України, ще і досі основою для визначення особливостей 

правового регулювання використання природних об’єктів та ресурсів є 

«спадщина» радянського законодавства, що, на жаль, має своїм негативним 

наслідком низьку ефективність із застосування механізмів адміністративної 

відповідальності в цілому, і зокрема, у сфері захисту довкілля. 

 

 

1.3  Зарубіжні та міжнародні стандарти застосування заходів 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у 

сфері захисту довкілля 

 

 

Міжнародно-правове закріплення права людини на сприятливе 

довкілля вперше відбулося у 1972 році на конференції ООН у Стокгольмі, де 

було прийнято Декларацію про навколишнє середовище [48]. Зазначена 

декларація стала унікальним документом, що зазначив взаємообумовлюючий 

зв’язок сприятливого довкілля і благополучним рівнем життя людини. 

Наступним міжнародно-правовим документом, присвяченого питанню 

визначення механізмів забезпечення сприятливого довкілля у його 

взаємозв’язку з реалізацією права людини на життя та здоров’я стала 

Декларація по навколишньому середовищу і розвитку, прийнята у 1992 році 

на Конференції ООН у Ріо-де-Жанейро [49], де зроблено акцент на 

доцільності створення дієвих механізмів доступу до екологічної інформації, 

доступу до здійснення публічного управління у сфері захисту довкілля, 

доступу до правосуддя у досліджуваній галузі. 

Необхідно виділити і Орхуську конвенцію ООН – «Конвенцію ООН 

про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень 

та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» - 1998 року, що 
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була ратифікована Верховною Радою Україні 6 липня 1999 року [96]. 

Орхуська конвенція є безумовно найбільш повним та ґрунтовним 

міжнародно-правовим актом, що визначив основі засади забезпечення 

захисту довкілля як складової права людини на життя. Г.І. Балюк, 

досліджуючи міжнародні стандарти забезпечення права людини на безпечне 

довкілля, обґрунтовує його безпосередній зв'язок із встановленням гідного 

рівня життя та здоров’я людини як найвищої соціальної цінності [ 14, с. 175]. 

Розвиток міжнародно-правової системи захисту довкілля в сучасних 

реаліях характеризується виробленням програмного спрямування розвитку 

публічного управління, спрямованого на «екологізацію» виробництва, коли 

пріоритетним є забезпечення життя та здоров’я людини, а не підвищення 

прибутку виробництва. Отже, поступово формується «екологізована» модель 

виробництва. Запровадження такої моделі виробництва вимагає перегляду 

міжнародних та зарубіжних стандартів захисту довкілля в цілому, і зокрема, - 

шляхом застосування заходів адміністративної відповідальності.  

Зокрема, висуваються ідеї доцільності запровадження конструкції 

механізму відповідальності без вини у разі заподіяння шкоди довкіллю [259]. 

Необхідність дотримання стандартів захисту довкілля на такому рівні, коли 

належним чином забезпечується безпека життєдіяльності, формуються 

сприятливі умови для збереження та відновлення природних об’єктів та 

природних ресурсів, що відображується у численних нормативно-правових 

актах міжнародного рівня. Необхідно відзначити такі акти міжнародно-

правового захисту довкілля, як положення Резолюції Генеральної Асамблеї 

ООН № 70/1 від 25 вересня 2015 року «Перетворення нашого світу. Порядок 

денний у сфері сталого розвитку на період до 2030 року» [216], положення 

якої відображено в Законі України від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII «Про 

Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період 

до 2030 року», що вводиться в дію з 1 січня 2020 року [193], та Указі 
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Президента України № 722/2019 від 30 жовтня 2019 року «Про Цілі сталого 

розвитку України на період до 2030 року» [211].  

Відповідно до положень Резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 70/1 

від 25 вересня 2015 року «Перетворення нашого світу. Порядок денний у 

сфері сталого розвитку на період до 2030 року» [216] встановлено, що 

розуміння ідеї «сталого розвитку» передбачає поєднання цілі «захисту 

планету від деградації, в тому числі шляхом раціонального споживання і 

виробництва, раціонального використання її природних ресурсів та вжиття 

невідкладних заходів щодо зміни клімату з тим, щоб планета могла 

задовольняти потреби нинішнього і прийдешніх поколінь», що має 

поєднуватися із завданням забезпечення «заможного», гідного рівня життя 

людини та суспільства в цілому. Цікавим є положення, що визначаються 

пріоритетністю забезпечення як складової розвитку сучасної держави, 

впровадження ідеї не лише «раціонального використання природних 

ресурсів», а і «раціонального споживання товарів та послуг», що є складовою 

стратегії забезпечення сприятливого для життя та здоров’я людини довкілля.  

Необхідно підкреслити, що проголошені складові концепції сталого 

розвитку не є виключно декларативними ідеями, впровадження яких є 

неможливим чи надзвичайно утопічним. Реалізація ідеї сталого розвитку 

повинна мати відповідне економічне та правове підґрунтя, де питання 

захисту довкілля набувають центрального значення, ефективність 

забезпечення якого пов’язується в тому числі із оптимізацією внутрішньо 

національних та міжнародних механізмів юридичної відповідальності за 

заподіяння екологічної шкоди.  

Важливе місце у міжнародно-правовій доктрині застосування 

механізмів відповідальності за заподіяння шкоди довкіллю мають праці 

таких вчених, як С. Бастід, Х. Барбоза, Д. Боклан, В. Буткевич, Р. Лефебер, 

Д. Магроу, Д. Шелтон та ін. При цьому необхідно підкреслити, що 

відсутність єдиного комплексного міжнародно-правового акту у сфері 
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захисту довкілля не є причиною для відсутності прагнення підвищення 

правозастосовчих механізмів відповідальності за заподіяння екологічної 

шкоди. Міжнародні стандарти захисту довкілля визначено у Стокгольмській 

декларації з навколишнього середовища 1972 року [240], Конвенції про 

транскордонне забруднення повітря на великі відстані 1979 року [99], 

Всесвітня хартія природи 1982 року [37], Конвенція ООН з морського права 

1982 року [95], Декларація Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища та 

розвитку 1992 року [49], Рамкова конвенція ООН зі зміни клімату 1992 року 

[214], Конвенція про охорону біологічного різноманіття 1992 року [98], 

Орхуська конвенція 1998 року [96], Додатковий протокол I 1977 року до 

Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року [57], угод Світової 

Організації Торгівлі. 

 До загальновизнаних світових стандартів застосування механізмів 

юридичної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері охорони 

довкілля є виділення відповідно до положень актів національного 

законодавства декількох форм та видів такої відповідальності.  

Мова йде, про розповсюджену правозастосовчу практику 

встановлення заходів відповідальності не лише за вчинення екологічних 

правопорушень, що має характер особистих та майнових обмежень, але і 

безумовне поєднання такого механізму із компенсаційним механізмом 

відшкодування заподіяної екологічної шкоди.   

Застосування таких видів відповідальності передбачає запровадження 

двох взаємопов’язаних категорій - «responsibility» [216], що розуміється як 

вид відповідальності, яка застосовується за вчинення певних дій, наслідком 

яких є порушення встановлених екологічних обов’язків, - і  категорія 

«liability» [261], що розуміється як економіко-правових компенсаторний 

механізм, застосування заходів якого сприяє відновлення заподіяної шкоди 

довкіллю, його об’єктам та ресурсам, а відтак і життю та здоров’ю людини як 

його складової.  
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Реалізація стандартів «responsibility» передбачає врахування концепції 

«належної обачливості» (due diligence), змістом якої є обов’язок держав щодо 

вжиття необхідного комплексу заходів із попередження шкоди екології та 

навколишньому природному середовищу.  

Застосуванням заходів міжнародно-правової відповідальності 

належить до юрисдикції Міжнародного Суду ООН, Міжнародного трибуналу 

по морському праву, Органу щодо розв’язання спорів СОТ, Європейського 

суду з прав людини та інших міждержавних інституцій.  

Першим судовим рішенням, в якому було застосовано цей вид 

відповідальності, вважається рішення арбітражного трибуналу між США та 

Канадою у справі щодо забруднення атмосферного повітря плавильним 

заводом у м. Трейлі (Канада) 1941 року. У рішенні в цій справі суд зазначив, 

що «відповідно до принципів міжнародного права жодна держава не має 

права використовувати свою територію таким чином, щоб дим чи інша 

забруднююча повітря речовина могли нанести шкоду території іншої 

держави» [264]. 

Необхідно підкреслити, що відповідно до міжнародних стандартів 

застосування заходів відповідальності за заподіяння екологічної шкоди 

(«liability») на міждержавному рівні, як правило, відбувається в межах 

здійснення переговорних процедур і частіше не є предметом позовного 

провадження у міжнародних судових інституціях.  

Вирішення проблеми заподіяння екологічної шкоди допускається як у 

судовому, так і позасудовому порядку на національному та міждержавному 

рівнях. Вартим уваги є приклад справи заподіяння шкоди довкіллю, що 

полягала у перевищенні встановлених нормативів забруднення атмосферного 

повітря шляхом надмірних викидів ціаніду натрію, що сталося внаслідок 

недотримання екологобезпечних технологій виробництва на 

золотовидобувному підприємстві («Transgold SA», яка у 2004 році була 

реорганізована у «Aurul SA») у м. Бая Маре в Румунії. В наслідок такої 
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руйнівної діяльності зазначеного підприємства постраждали екосистеми р. 

Тиса, р. Дунай, населенню Угорщини, України, Сербії та Республіки Румунії. 

Загальний розмір заподіяної екологічної шкоди становив близько 150 млн 

дол. США.  

Шкода була відшкодована постраждалим державам, що не позбавило 

окремих фізичних осіб звернутися до ЄСПЛ за захистом наданих їм 

конституційних прав. Так, розглядаючи зазначені обставини в межах 

прийняття рішення у справі «Татар проти Румунії» ЄСПЛ дійшов висновку, 

що порушення права на безпечне довкілля своїм безпосереднім наслідком 

має порушення права людини на здоров’я, на приватне та сімейне життя 

людини, оскільки воно шкодить її добробуту [152, с. 76-77].  

При цьому судом було встановлено, що золотовидобувне 

підприємство діяло на підставі належно оформлених дозвільних документів, 

відтак його діяльність не порушувала встановлені в державі вимоги 

екологічної безпеки. Попри таку аргументацію ЄСПЛ дійшов висновку, що 

державі (Республіці Румунії) не вдалося дійти справедливого балансу між 

інтересами приватними (інтересом у забезпеченні права заявниці на житло та 

сприятливі умови добробуту її родини) та публічними (переробка токсичних 

відходів), що і стало аргументацією у задоволенні позовних вимог щодо 

порушення вимог ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод [97]. 

Таким чином, одним із міжнародних та європейських стандартів 

захисту довкілля, імплементація якого вимагається до чинного законодавства 

України, є законодавче закріплення принципу справедливого балансу 

публічного та приватного інтересів як безумовної складової безпеки 

навколишнього середовища. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Встановлено доцільність визначення категорії «довкілля» як об’єкту 

публічного управління, як об’єкту адміністративних правовідносин, як 

об’єкту правової охорони та захисту. Підкреслено, що відсутність 

нормативного закріплення визначення категорії «довкілля» спричиняє 

триваючі наукові дискусії щодо встановлення його сутності. Виокремлено 

два наукові підходи до розуміння категорії «довкілля» як об’єкта 

адміністративно-правової охорони. Прихильники широкого розуміння 

категорії «довкілля» (Ю.С. Шемшученко, В.К. Матвійчук, А.О. Матвійчук, 

В.В. Іванюшенко, Ю.О. Легеза, А.В. Хоменко та ін.) визначають його як 

сукупність природних та інших соціальних факторів, що визначають умови 

життєдіяльності людини. Наголошено, що в основу вузького розуміння 

довкілля рядом дослідників (Р.С. Кірін, С.В. Кліменко, Н.В. Коваленко, 

Я.О. Берназюк та ін.) покладено обмеження сукупності природних ресурсів 

як об’єкту адміністративно-правової охорони.  

З врахуванням визначеного Конституцією України розуміння людини 

як основної соціальної цінності обґрунтовано доцільність визначення 

довкілля як об’єкту адміністративно-правової охорони у розумінні 

сукупності природних та соціальних факторів, що створюють сприятливі та 

безпечні умови для життєдіяльності людини та визначають рівень її 

результативності. 

2. До системи нормативно-правового регулювання застосування 

заходів адміністративної відповідальності віднесено сукупність законодавчих 

та підзаконних національних актів та міжнародних нормативно-правових 
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актів, до яких, зокрема, віднесено Декларацію з проблем навколишнього 

середовища 1972 року, де визначено принципи захисту довкілля (принцип 

забезпечення безпеки використання природних ресурсів, в тому числі вжиття 

заходів з їх відновлення шляхом оптимізації здійснення публічного 

управління та контролю; принцип впровадження відновлювальних джерел 

виробництва енергії; принцип невідворотності відповідальності людини за 

збереження природних ресурсів та природних об’єктів; принцип 

раціонального використання невідновлювальних природних ресурсів; 

принцип підвищеної відповідальності за забруднення довкілля та невжиття 

заходів по зменшенню шкідливого токсичного впливу на нього; принцип 

запобігання поширенню порушень, пов’язаних із забрудненням морів та 

знищенням водних живих ресурсів; принцип пріоритетності соціально-

економічного розвитку суспільства, результатом якого має бути забезпечення 

гідного рівня життя людини; принцип поєднання економічної вигоди та 

раціонального використання природних ресурсів; принцип впровадження 

благоустрою населених пунктів з метою вирішення задачі забезпечення 

гідного рівня життя людини і суспільства в цілому; принцип забезпечення 

ефективної демографічної політики, реалізація якої не заподіює шкоди 

навколишнього природному середовищу; принцип обов’язковості 

екологічної освіти населення незалежно від вікового критерію; принцип 

рівності суб’єктів механізму захисту довкілля; принцип динамічності у 

визначенні правового регулювання механізмів відповідальності у сфері 

захисту довкілля тощо). 

Наголошено, що адміністративно-правові норми, що встановлюють 

механізм застосування заходів адміністративної відповідальності за вчинення 

правопорушень у сфері захисту довкілля  мають переважно «бланкетний» 

характер, що вимагає від суб’єкта адміністративно-деліктного провадження 

реалізації не лише нормативно-правових актів законодавчого рівня, але і 

підзаконного характеру.  
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Здійснено класифікацію нормативно-правових норм, що визначають 

застосування заходів адміністративної відповідальності у сфері захисту 

довкілля за суб’єктом видання (укази Президента України; постанови 

Верховної Ради України й Кабінету Міністрів України; накази центральних 

органів виконавчої влади; розпорядження, накази місцевих державних 

адміністрацій; рішення, розпорядження органів місцевого самоврядування; 

накази суб’єктів делегованих повноважень); за функціональним змістом 

(попереджувальні, заохочувальні, правоприпиняючі та правообмежувальні 

нормативно-правові акти); за сферою правового регулювання (акти 

комплексного середовищоохоронного впливу та акти природоресурсного 

впливу). 

До системи нормативно-правового регулювання відносин у сфері 

захисту віднесено практику Європейського суду з прав людини. Зокрема, 

відповідно до її змісту визначено, що порушення права на безпечне довкілля 

своїм безпосереднім наслідком має порушення права людини на здоров’я, на 

її приватне та сімейне життя людини, оскільки воно шкодить її добробуту 

(справа «Tatar v. Romania»).  

Наголошено на необхідності подолання проблеми гармонізації 

національного законодавства з питань застосування заходів адміністративної 

відповідальності у сфері охорони довкілля відповідно до міжнародних та 

європейських стандартів шляхом його систематизації (у вигляді інкорпорації, 

консолідації та кодифікації).  

З врахуванням авторського розуміння категорії «довкілля» 

обґрунтовано необхідність активізації діяльності із розробки та прийняття 

таких кодифікованих актів, як Природоресурсний кодекс України, 

Містобудівний кодекс України, Кодексу України про адміністративні 

проступки, де визначити ключові засади вирішення питань благоустрою 

населених пунктів у частині переробки техногенних та антропогенних 

відходів, ландшафтного планування забудови територій країни, забезпечення 

вимог екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів 
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та природних об’єктів. 

3. Визначено, що розвиток міжнародно-правових систем захисту 

довкілля в сучасних реаліях характеризується виробленням програмного 

спрямування розвитку публічного управління, задля «екологізацї» 

виробництва, коли пріоритетним є забезпечення життя та здоров’я людини, а 

не підвищення прибутку суб’єктів господарювання.  

Підкреслено, що запровадження моделі «екологізації» виробництва 

вимагає перегляду концептуальних міжнародних та зарубіжних стандартів 

захисту довкілля. На підставі здійсненого аналізу зарубіжних стандартів 

застосування заходів адміністративної відповідальності за вчинення 

правопорушень у сфері захисту довкілля визначено доцільність 

запровадження в Україні відповідальності без вини у разі заподіяння шкоди 

довкіллю. Визначено, що вимога дотримання стандартів захисту довкілля з 

реалізацією принципу «відповідальності без вини» встановлюється  у 

положеннях Стокгольмській декларації з навколишнього середовища 1972 

року, Додатковому протоколі I 1977 року до Женевських конвенцій про 

захист жертв війни 1949 року, Конвенції про транскордонне забруднення 

повітря на великі відстані 1979 року, Всесвітня хартія природи 1982 року, 

Конвенція ООН з морського права 1982 року, Декларація Ріо-де-Жанейро з 

навколишнього середовища та розвитку 1992 року, Рамкової конвенції ООН 

зі зміни клімату 1992 року, Конвенції про охорону біологічного різноманіття 

1992 року, Орхуської конвенції 1998 року, Резолюції Генеральної Асамблеї 

ООН № 70/1 від 25 вересня 2015 року «Перетворення нашого світу. Порядок 

денний у сфері сталого розвитку на період до 2030 року» та у угод Світової 

організації торгівлі. 

Встановлено, що до загальновизнаних світових стандартів 

застосування механізмів юридичної відповідальності за вчинення 

правопорушень у сфері охорони довкілля є виділення відповідно до 
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положень актів національного законодавства декількох форм та видів такої 

відповідальності.  

Визначено, що розповсюдженою правозастосовчою практикою 

встановлення заходів відповідальності є не лише застосування норм 

деліктного законодавства, що має характер особистих та майнових обмежень, 

але і безумовне їх поєднання із компенсаційним механізмом відшкодування 

заподіяної шкоди довкіллю.  

 Наголошено, що до реалізація такого підходу до розуміння 

відповідальності у сфері захисту довкілля передбачає запровадження двох 

взаємопов’язаних категорій - «responsibility» (визначеної у Резолюції 

Генеральної Асамблеї ООН «Відповідальність держав за міжнародно-

протиправні діяння» від 12 грудня 2001 р. № 56/589), що розуміється як вид 

відповідальності, яка застосовується за вчинення певних дій, наслідком яких 

є порушення встановлених екологічних обов’язків, та  категорії «liability», що 

розуміється як економіко-правових компенсаторний механізм, застосування 

заходів якого сприяє відновлення заподіяної шкоди довкіллю, його об’єктам 

та ресурсам, а відтак і життю та здоров’ю людини як його складової.  

Акцентовано, що реалізація стандартів «responsibility» передбачає 

врахування концепції «належної обачливості» (due diligence), змістом якої є 

обов’язок держав щодо вжиття необхідного комплексу заходів із 

попередження шкоди екології та навколишньому природному середовищу. 

Визначено, що застосуванням заходів міжнародно-правової відповідальності 

належить до юрисдикції Міжнародного Суду ООН, Міжнародного трибуналу 

по морському праву, Органу щодо розв’язання спорів СОТ, Європейського 

суду з прав людини та інших міждержавних інституцій.  

Підкреслено, що відповідно до міжнародних стандартів застосування 

заходів відповідальності за заподіяння екологічної шкоди («liability») на 

міждержавному рівні відбувається в межах здійснення переговорних 
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процедур і частіше не є предметом позовного провадження у міжнародних 

судових інституціях. 

Окремі теоретико-методологічні й практичні проблеми розділу 

висвітлено в авторських наукових працях [248; 245; 249]: 

1) Хижня Л.Є. Систематизація законодавства щодо застосування 

адміністративної відповідальності за вчинення порушень у сфері 

захисту довкілля. Наукові праці Національного університету «Одеська 

юридична академія». 2019. № 24. С.126-134. 

2) Хижня Л.Є. Застосування заходів адміністративної відповідальності за 

вчинення правопорушень у сфері захисту довкілля в Україні : стан та 

перспективи правового регулювання. Південноукраїнський правничий 

часопис. 2019. № 3. С. 154-158. 

3) Хижня Л.Є. Сутність категорії «довкілля» як об’єкта адміністративно-

правової охорони. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 

2019. Спецвипуск. Т. 2. C. 80–84. 
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РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛЬНІ ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ 

ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 

ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ 

 

2.1. Адміністративні правопорушення у сфері захисту довкілля як 

підстава застосування заходів адміністративної відповідальності: 

поняття, ознаки та види 

 

 

Забезпечення ефективності адміністративної відповідальності 

залишається актуальним предметом наукових розробок представників 

юридичної науки. До кола інтересів представників адміністративно-правової 

науки належать встановлення як загальнотеоретичних питань (дослідження 

підстав застосування заходів адміністративної відповідальності; 

встановлення особливостей статусу суб’єктів адміністративно-деліктного 

провадження, їх повноважень, форм взаємодії; визначення системи 

адміністративних стягнень), так і спеціальних галузевих практичних питань 

застосування адміністративних санкцій за вчинення правопорушень у різних 

сферах. Існуючі проблеми правозастосування заходів адміністративної 

відповідальності пов’язуються із недосконалістю чинного законодавства 

України, що не враховує сучасні реалії та потреби забезпечення охорони 

довкілля, що обумовлюється передусім безумовною застарілістю його норм, 

що в тому числі пов’язується з домінуванням в ньому «пострадянських» 

підходів до структурної побудови Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (далі - КУпАП).  

Визначення сутності адміністративної відповідальності у сфері 

охорони довкілля вимагає застосування дедуктивного методу наукового 

пізнання, що дозволяє слідувати від розуміння загальної категорії до 
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спеціальних її складових. Фундаментальний підхід до розуміння категорії 

адміністративної відповідальності в межах розвитку сучасної 

адміністративно-правової науки було закладено В.К. Колпаковим та О.В. 

Кузьменко. Так, вченими обґрунтовується підхід до розуміння 

адміністративної відповідальності як примусової, з додержанням вимог 

чинного законодавства процедури, сутність якої зводиться до застосування 

правомочним суб’єктом заходів впливу до суб’єктів вчинення 

адміністративного проступку, реалізація яких має характер особистих чи 

майнових обмежень, або ж змішаний характер [89]. 

Авторський колектив підручника «Адміністративне право України. 

Академічний курс» (2004 р.) під категорією адміністративна відповідальність 

розуміє  сукупність адміністративних правовідносин, які виникають у зв’язку 

із застосуванням уповноваженими органами чи їх посадовими особами до 

осіб, які вчинили адміністративний проступок, передбачених нормами 

адміністративного права особливих санкцій – адміністративних стягнень [1, 

с. 430‒431]. 

Т.О. Коломоєць до ознак адміністративної відповідальності відносить 

наявність спеціальних юридично-репресивних (примусових) заходів впливу 

на порушника (адміністративних стягнень), що за своїм змістом є відмінними 

від інших заходів управлінського впливу (зокрема, є відмінними від 

кримінальних покарань, дисциплінарних стягнень і цивільно-правових 

санкцій); відсутність між порушником та органом, уповноваженим на 

застосування заходів адміністративної відповідальності службово-владного 

підпорядкування; унікальний характер правового регулювання 

адміністративних правовідносин, що вимагає застосування не лише 

адміністративних правових норм, але і норм, що мають міжгалузевий 

характер дії (такими нормами є норми земельного, екологічного, 

інформаційного, природоресурсного, медичного законодавства тощо); 

відсутність обов’язку адміністративних органів з наповнення дохідної 
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частини державного та місцевого бюджетів за рахунок активізації 

застосування заходів адміністративної відповідальності [86, c. 15–17]. 

В.К. Колпаков виділяє такі ознаки адміністративної відповідальності, 

як : наявність державного примусу як гарантії її застосування; нормативна 

детермінація підстав та порядку застосування; наявність особистих та 

майнових обмежень як характеристики адміністративних стягнень; 

встановлена чинним законодавством процедура застосування заходів 

адміністративної відповідальності [89, с. 289]. 

Акцентуація на визначенні підстав застосування адміністративної 

відповідальності у розумінні її сутності робиться І.А. Беленчуком. Так, 

вчений наголошує, що підставою застосування заходів адміністративної 

відповідальності є невиконання вимог адміністративного законодавства [21, 

с. 77]. Більшість вчених, визначаючи поняття адміністративної 

відповідальності, зосереджують увагу на застосуванні до винних у вчиненні 

адміністративних правопорушень (проступків) чи інших порушень 

адміністративного законодавства адміністративних стягнень 

(Г. П. Бондаренко [238, с. 84], С. Т. Гончарук [42, с. 19]). 

В цілому погоджуючись з визначеними підходами до розуміння 

сутності адміністративної відповідальності необхідно зазначити, що 

головною проблемою її застосування у сфері охорони довкілля є 

«бланкетний» характер норм адміністративного законодавства як регулятора 

відповідних суспільних відносин. 

Визначення сутності адміністративної відповідальності у сфері 

охорони довкілля вимагає звернутися до результатів існуючих наукових 

розробок досліджуваної проблеми. Так, Д.В. Лазоренко у кандидатській 

дисертації «Адміністративно-правове регулювання використання природних 

ресурсів» (2014 р.) у якості підстави застосування адміністративної 

відповідальності визначає вчинення екологічних правопорушень [110, 

с. 125]. 
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Деталізуючи визначення сутності адміністративної відповідальності за 

правопорушення у сфері використання природних ресурсів В.К. Колпаков та 

О.В. Кузьменко обґрунтовують висновок, що вона є засобом забезпечення та 

охорони встановленого державою правопорядку; є нормативно визначеною і 

полягає в застосуванні (реалізації) санкцій правових норм; є наслідком 

винного антигромадського, протиправного діяння; супроводжується 

державним та громадським осудом правопорушника і вчиненого ним діяння; 

пов’язана із примусом, з негативними для правопорушника наслідками 

(матеріального, морального, організаційного характеру), який він 

зобов’язаний зазнати і фактично зазнає; реалізується у відповідних 

процесуальних формах [92]. 

Виділяється підхід, запропонований Ю.О. Легезою, до розуміння 

сутності категорії адміністративної відповідальності у сфері охорони 

природних ресурсів. Так, вчена розглядає адміністративну відповідальність у 

сфері використання природних ресурсів як складову механізму здійснення 

публічного управління і визначає її як один із найбільш ефективних методів 

його реалізації [116, с. 104-114; 111, с. 140-147]. Отже, певним підсумком 

наведених наукових підходів має бути висновок про те, ще адміністративна 

відповідальність у сфері охорони довкілля настає за вчинення відповідних 

правопорушень.  

В.І. Андрейцев визначає адміністративне правопорушення у сфері 

використання природних ресурсів як винне, протиправне діяння (дія чи 

бездіяльність), що посягає на визначений законодавством порядок 

використання природних ресурсів, заподіяло чи може заподіяти шкоду 

здоров’ю людини та навколишньому природному середовищу і за яке 

законодавством передбачено адміністративну відповідальність [9, с. 192]. 

Ю.О. Легеза виділяє такі критерії класифікації адміністративних 

правопорушень у сфері використання природних ресурсів, як : об’єкт 

посягання адміністративні правопорушення у сфері використання природних 
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ресурсів (адміністративні правопорушення у сфері використання земельних 

ресурсів, надр, лісових та/або рослинних ресурсів, водних ресурсів, охорони 

атмосферного повітря, тварин; сукупність диференційованих об’єктів (до них 

належатьперевищення лімітів та нормативів використання природних 

ресурсів (ст. 91-2 КУпАП); невиконання вимог екологічної безпеки у процесі 

впровадження відкрить, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, 

раціоналізаторських пропозицій, нової техніки, технологій і систем, речовин 

і матеріалів (ст. 91-1 КУпАП); відмова від надання чи несвоєчасне надання 

екологічної інформації (ст. 91-4 КУпАП); порушення вимог законодавства 

про охорону культурної спадщини (ст. 92 КУпАП); порушення законодавства 

про Національний архівний фонд та архівні установи (ст. 92-1 КУпАП)); 

спосіб здійснення адміністративні правопорушення (у формі здійснення 

активних дій; шляхом бездіяльності; змішані) [111, с.140-147].  

 Поглибити запропоновану Ю.О. Легезою класифікацію 

адміністративних правопорушень у сфері використання природних ресурсів є 

можливим шляхом застосування таких критеріїв, як місце, час, спосіб, 

знаряддя та засоби вчинення, що не є обов’язковими ознаками складів 

правопорушень, однак можуть допомогти при правильній кваліфікації діяння 

для врахування всіх обставин, що можуть пом’якшувати чи обтяжувати 

відповідальність. Шкідливий наслідок і причинний зв’язок розглядаються як 

обов’язкові ознаки об’єктивної сторони лише у правопорушеннях з 

матеріальним складом, де в результаті вчинення такого діяння має завжди 

заподіюватися матеріальна шкода [3, с. 17]. 

Встановлення причинно-наслідкового зв’язку є необхідним для 

застосування заходів адміністративної відповідальності, тільки його 

наявність є основою застосування заходів державного примусу (ст. 40 

КУпАП).  Зв'язок між заподіяною шкодою та протиправним діянням має бути 

прямим, що безпосередньо впливає не лише на здійснення кваліфікації 

вчиненого проступку, і під час визначення найбільш доцільного 
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адміністративного стягнення чи іншого виду особистих чи майнових 

обмежень [143, c. 45]. 

Правопорушення у сфері охорони довкілля можуть бути класифіковані 

за суб’єктом вчинення. А. П. Гетьман та М. В. Шульга вважають, що 

суб’єктами правопорушень можуть  бути як окремі громадяни і посадові 

особи, так і підприємства, установи і організації – юридичні особи [33]. 

Варто зазначити, що у наукових дослідженнях вже неодноразово ставилися 

питання щодо доцільності визначення поряд із фізичними особами-

суб’єктами адміністративної відповідальності і юридичних осіб – 

підприємств-«забруднювачів», внаслідок діяльності яких заподіюється 

шкідливий вплив на довкілля. Зокрема, серед прихильників доцільності 

запровадження адміністративної відповідальності юридичних осіб 

виділяються П. С. Лютіков [124, с. 635‒641], М. Ю. Віхляєв [33, с. 13] та 

інші. 

Отже, адміністративну відповідальність у сфері захисту довкілля 

необхідно визначити як сукупність адміністративних процедур, що 

передбачають своїм результатом застосування до особи (фізичної чи 

юридичної), внаслідок діяльності якої заподіяно шкідливий вплив на 

довкілля адміністративних санкцій. 

Таким чином, спрямування дослідження особливостей застосування 

заходів адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у 

сфері охорони довкілля має бути спрямовано на визначення оптимальних 

механізмів впровадження законодавчого врегулювання проблеми її 

ефективності, зокрема, шляхом перегляду нормотворчих підходів до 

встановлення кола суб’єктів таких правопорушень. 

У сфері використання земельних ресурсів виділено псування і 

забруднення сільськогосподарських та інших земель (ст. 52 КУпАП); 

порушення правил використання земель (ст. 53 КУпАП); порушення правил 

використання земель (ст. 53-1 КУпАП); перекручення або приховування 

даних державного земельного кадастру (ст. 53-2 КУпАП); порушення строку 
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погодження (відмови у погодженні) документації із землеустрою (ст. 53-5 

КУпАП);порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або 

неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням (ст. 54 

КУпАП); порушення правил землеустрою (ст. 55 КУпАП); знищення 

межових знаків (ст. 56 КУпАП). 

У сфері використання надр – це порушення вимог щодо охорони надр 

(ст. 57 КУпАП); порушення правил і вимог проведення робіт по 

геологічному вивченню надр (ст. 58 КУпАП) [79]. 

До адміністративних лісових правопорушень належать: незаконне 

використання земель державного лісового фонду (ст.  63 КУпАП); 

порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі 

і вивезення деревини, заготівлі живиці (ст. 64 КУпАП); незаконна порубка, 

пошкодження та знищення лісових культур і молодняка (ст. 65 КУпАП); 

знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових 

насаджень (ст. 65-1 КУпАП); знищення або пошкодження підросту в лісах 

(ст. 66 КУпАП); здійснення лісових користувань не у відповідності з метою 

або вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) або лісовому 

квитку (ст. 67 КУпАП); порушення правил відновлення і поліпшення лісів, 

використання ресурсів спілої деревини (ст. 68 КУпАП); пошкодження 

сінокосів і пасовищних угідь на землях державного лісового фонду (ст. 69 

КУпАП); самовільне сінокосіння і пасіння худоби, самовільне збирання 

дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід (ст. 70 КУпАП); введення в 

експлуатацію виробничих об'єктів без обладнання, що запобігає шкідливому 

впливу на ліси (ст. 71 КУпАП); пошкодження лісу стічними водами, 

хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, 

відходами і покидьками (ст. 72 КУпАП); засмічення лісів відходами (ст. 73 

КУпАП); знищення або пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних 

систем і шляхів на землях державного лісового фонду (ст. 74 КУпАП); 

знищення або пошкодження відмежувальних знаків у лісах (ст. 75 КУпАП); 
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знищення корисної для лісу фауни (ст. 76 КУпАП); порушення вимог 

пожежної безпеки в лісах (ст. 77 КУпАП); самовільне випалювання 

рослинності або її залишків (ст. 77-1 КУпАП) [79]. 

Адміністративними правопорушення у сфері використання та охорони 

водних ресурсів є: порушення правил охорони водних ресурсів (ст. 59 

КУпАП); порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх 

морських вод від забруднення і засмічення (ст. 59-1 КУпАП); порушення 

правил водокористування (ст. 60 КУпАП); пошкодження водогосподарських 

споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації (ст. 61 КУпАП); 

невиконання обов'язків по реєстрації в суднових документах операцій з 

шкідливими речовинами і сумішами (ст. 62 КУпАП). 

До адміністративних правопорушень у сфері охорони та захисту 

об’єктів рослинного та тваринного світу відносяться: порушення правил 

застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та 

захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та 

інших препаратів (ст. 83 КУпАП); порушення законодавства про захист 

рослин (ст. 83-1 КУпАП); виготовлення чи збут заборонених знарядь 

добування об'єктів тваринного або рослинного світу (ст. 85-1 КУпАП); 

експлуатація на водних об'єктах водозабірних споруд, не забезпечених 

рибозахисним обладнанням (ст. 86-2 КУпАП); незаконне вивезення з 

України і ввезення на її територію об'єктів тваринного і рослинного світу 

(ст. 88 КУпАП); порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного 

або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в 

напіввільних умовах (ст. 88-1 КУпАП); порушення правил створення, 

поповнення, зберігання, використання або державного обліку зоологічних, 

ботанічних колекцій та торгівлі ними (ст. 88-2 КУпАП); жорстоке 

поводження з тваринами (ст. 89 КУпАП); порушення вимог щодо охорони 

видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України (ст. 90 КУпАП); 

невиконання правил і норм у процесі створення, виробництва, зберігання, 
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транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронення 

мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших продуктів 

біотехнологій (ст. 90-1 КУпАП); порушення правил охорони та використання 

територій та об'єктів природно-заповідного фонду (ст. 91 КУпАП) [79]. 

Адміністративними правопорушеннями у сфері охорони атмосферного 

повітря є: порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в 

атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів (ст. 78 

КУпАП); порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні 

зміни стану атмосфери і атмосферних явищ (ст. 78-1 КУпАП); недодержання 

вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні в експлуатацію і 

експлуатації підприємств і споруд (ст. 79 КУпАП), випуск в експлуатацію 

транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів 

вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах (ст. 80 КУпАП); 

експлуатація авто- мото- транспортних та інших пересувних засобів з 

перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих 

газах (ст. 81 КУпАП) [79]. 

Окрему групу адміністративних правопорушень у сфері захисту 

довкілля складають правопорушення, що порушують режим використання  

комплексних природних об’єктів. До такої групи адміністративних 

правопорушень необхідно віднести «перевищення лімітів та нормативів 

використання природних ресурсів» (ст. 91-2 КУпАП); «невиконання вимог 

екологічної безпеки у процесі впровадження відкрить, винаходів, корисних 

моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, нової 

техніки, технологій і систем, речовин і матеріалів» (ст. 91-1 КУпАП); 

«відмова від надання чи несвоєчасне надання екологічної інформації» (ст. 91-

4 КУпАП). 

З врахуванням розуміння категорії «довкілля» до адміністративних 

правопорушень у досліджуваній сфері необхідно віднести правопорушення, 

що своїми негативними наслідками мають заподіяння шкоди антропогенному 

навколишньому середовищу. Такими правопорушеннями є правопорушення, 
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повязані із недотриманням вимог утилізації відходів («порушення вимог 

щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, 

оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення» (ст. 82 

КУпАП); «порушення правил ведення первинного обліку та здійснення 

контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання 

звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення 

відходів» (ст. 82-1 КУпАП); «виробництво продукції з відходів чи з їх 

використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної 

документації» (ст. 82-1 КУпАП); «приховування, перекручення або відмова 

від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і 

зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та 

поводження з ними» (ст. 82-3 КУпАП); «змішування чи захоронення 

відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без 

спеціального дозволу» (ст. 82-4 КУпАП); «порушення правил передачі 

відходів» (ст. 82-5 КУпАП); «порушення встановлених правил і режиму 

експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів» (ст. 

82-6 КУпАП)). 

Іншою групою правопорушень, що заподіюють негативний вплив на 

антропогенне довкілля є «порушення вимог законодавства у сфері хімічних 

джерел струму» (ст. 82-7 КУпАП); «порушення правил застосування, 

зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення 

пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів» 

(ст. 83 КУпАП); «приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги 

утворення та розміщення відходів» (ст. 91-3 КУпАП)[79]. 

Розуміння категорії «довкілля», обґрунтоване у попередньому розділі, 

визначає необхідним до його складових віднести і категорію «благоустрій 

населених пунктів». Попри загальну вживаність такої категорії його 

нормативного визначення у вітчизняній правовій доктрині поки не 

вироблено, що породжує триваючі наукові дискусії. Так, виглядає хибним 
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запропонований Є.М. Щербиною підхід, який полягає у 

необхідностівиділення категорії «громадського благоустрою», що вченим 

розглядається як складова громадського порядку, а відтак як складова 

поліцейського права. Такий хибний підхід фактично ототожнює громадський 

порядок із благоустроєм населеного пункту, не відображаючи сутності 

останнього [253, c. 104-105]. Так, Є.М. Щербина обґрунтовує, що під 

громадським благоустроїм необхідно розуміти «раціональне та 

регламентоване правом облаштування громадських місць у містах і 

населених пунктах, що забезпечує умови для праці, відпочинку та безпеки 

громадян, передбачає постійний нагляд за подібним станом з боку 

відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування» 

[253, c. 106]. Такий авторський підхід вченого необґрунтовано звужує 

розуміння категорії «благоустрій населеного пункту», позбавляючи його 

однієї із вирішальних характеристик – створення умов, що визначають 

безпеку навколишнього середовища для життя та здоров’я людини. 

Очевидно, що темпи індустріалізації навколишнього природного середовища 

фактично призводять до того, що в межах країни достатньо складно 

відокремити природні об’єкти від антропогенно-природних об’єктів. Крім 

того законодавче встановлення адміністративної відповідальності за 

вчинення правопорушень у сфері охорони атмосферного повітря робить 

акцент на тому, що безпека навколишнього природного середовища має в 

тому числі забезпечуватись і в межах населених пунктів. Належний рівень 

екологічної безпеки є безумовною складовою сприятливості довкілля, а отже 

має розглядатися як складова системи благоустрою населених пунктів.  

З врахуванням зазначеного необхідно визначити групу правопорушень, 

що негативно впливають на забезпечення благоустрою населеного пункту, а 

саме: «порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини» 

(ст. 92 КУпАП); «порушення законодавства про Національний архівний фонд 

та архівні установи» (ст. 92-1 КУпАП); «порушення державних стандартів, 

норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою 
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територій населених пунктів» (ст. 152 КУпАП), «знищення або пошкодження 

зелених насаджень або інших об’єктів озеленення в межах населених пунктів 

та за їх межами, що не віднесені до лісового фонду» (ст. 153 КУпАП), 

«порушення правил тримання собак і котів» (ст. 154 КУпАП) [79]. 

Сприятливе довкілля як об’єкт адміністративно-правової охорони 

визначає і створення умов, пов’язаних із забудовою населених пунктів, 

дотримання вимог забезпечення сприятливого природного та антропогенного 

ландшафту. Такий висновок ґрунтується на дослідженні положень Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища» [196]. 

Зокрема, у статті 1 визначено, що забезпечення безпечного навколишнього 

природного середовища полягає у створенні умов для забезпечення порядок 

із охороною, використанням і відтворенням природних ресурсів, 

забезпеченням екологічної безпеки, запобіганням і ліквідацією негативного 

впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне 

середовище, збереженням природних ресурсів, генетичного фонду живої 

природи, створення умов для збереження та відновлення ландшафтів та 

інших природних комплексів, а також унікальних територій та природних 

об'єктів, що пов'язані з історико-культурною спадщиною. Відповідно до 

положень ст. 5 зазначеного Закону України до об’єктів охорони 

навколишнього природного середовища віднесено : 1) навколишнє природне 

середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов та 

процесів, природні ресурси, як залучені в господарський обіг, так і 

невикористовувані в економіці в даний період (земля, надра, води, 

атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та 

інші природні комплекси; 2) території та об'єкти природно-заповідного 

фонду України й інші території та об'єкти, визначені відповідно до 

законодавства України; 3) здоров'я і життя людей [196].  

Отже, нормативний підхід, визначений до розуміння складових 

навколишнього природного середовища є значно ширшим, ніж 

встановлюється відповідно до чинного КУпАП, де фактично у спеціальній 
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главі 7 «Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, 

використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини» [79]. 

Таким чином, віднесення до сфери охорони навколишнього природного 

середовища культурних ландшафтів вимагає визначення сутності останніх. 

Відповідно до чинного законодавства України культурний ландшафт 

розглядається як певний комплекс (територія), на якій розміщується певний 

окремий природний, природно-антропогенний або антропогенний об’єкт чи 

їх сукупність, виникнення якого пов’язується із життєдіяльністю людини чи 

суспільства в цілому, із впливом природних та антропогенно-природного 

впливу соціальних, економічних чи історико-культурних чинників, чи 

пов’язується із певною історичною подією, визначним мистецьким або 

літературним твором, відомою особою (ст. 1 Закону України «Про охорону 

культурної спадщини» [197]).  

Н.І. Кудерська, досліджуючи особливості здійснення охорони та 

збереження об’єктів культурної спадщини, культурних та природних 

ландшафтів, визначає їх безпосередній зв'язок із характеристикою 

визначеного населеного пункту [105, с. 124].  

Необхідно зазначити, що досягнення належного рівня благоустрою 

населених пунктів пов’язується із вирішення завдань із їх ландшафтного 

проектування та досягнення архітектурно-ландшафтної «гармонії», 

гармонійного поєднання архітектурних споруд із навколишнім природним 

середовищем, гармонійного взаємозв’язку архітектури і природи [224]. 

Зазначене обумовлює, на думку Н.І. Кудерської, необхідністьвнесення змін 

до чинного законодавства України у частині врегулювання сутності категорії 

державних будівельних норм, до складу яких є доцільним віднести вимоги 

відповідності складу і змісту містобудівельного проекту із положенням 

архітектурно-ландшафтної організації та благоустрою населених пунктів, 

сприяння впровадженню ексклюзивних форм благоустрою з використанням 

світових інформаційних ресурсів [105].  
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Такий підхід корелюється із встановленими міжнародними 

стандартами розуміння «культурного ландшафту», визначеного у Конвенції 

про всесвітню спадщину [265] (Operational Guidelines for the Implementation 

of the World Heritage Convention, UNESCO) (п.47). Міжнародно-правове 

регулювання розуміння категорії «культурний ландшафт» зводиться до 

визначення його як сукупності природних та антропогенних факторів 

взаємодії людини та природи, що здатно відобразити етапи становлення та 

розвитку суспільства, країни чи певної регіональної спільноти (в тому числі 

окремих національних груп чи меншин), дослідження яких сприяє 

встановленню історичних взаємозв’язків соціальних, економічних і 

культурних чинників, як зовнішніх, так і внутрішніх. Запровадження у 

правову систему категорії «ландшафт» пов’язується із прийняттям 

Всеєвропейської стратегії збереження біологічного і ландшафтного 

різноманіття  1995 року [36]. У зазначеному міжнародно-правовому акті 

встановлено, що ландшафт – це формальне вираження численних зв’язків, 

що мають місце в даний час між індивідуумом або суспільством та 

топографічно окресленою територією, і зовнішній прояв яких є результатом 

впливу природних і людських чинників та їх комбінацій протягом певного 

часу [36]. У 2005 році Україна ратифікувала Європейську ландшафтну 

конвенцію [202], положення якої встановлюють доцільність визнання 

ландшафтів як важливого компоненту довкілля людей, що відображає 

спільність їх культурного, історичного, природного розвитку, що вимагає 

вжиття по їх збереженню, відновленню та охороні, що має реалізуватися із 

забезпеченням участі громадськості, органів місцевого самоврядування та 

публічної влади загальнонаціонального рівнів, інших суб’єктів публічного 

управління, що мають практичну заінтересованість у підвищенні 

ефективності здійснення  ландшафтної політики [105, с. 125]. Варто 

відзначити, що ландшафти можуть бути градировані на такі групи, як : 

агроландшафти, культурні ландшафти, історико-культурні ландшафти, 



70 

 

антропогенні ландшафти, антропогенно-природні ландшафти, природні 

ландшафти, урбаністичні ландшафти тощо [8, с. 119-138, с. 150-155].  

Відповідно до ратифікованої Європейської ландшафтної конвенції 

[202] встановлено обов’язок держави полягає у забезпеченні ландшафтного 

різноманіття, здійсненню реалізації інформаційної політики, що сприяє 

ідентифікації сукупності ландшафтів загальнонаціонального та регіонального 

рівнів, в тому числі ідентифікувати особливо цінні ландшафти. Під охороною 

ландшафтів як складової довкілля необхідно розуміти вжиття заходів із 

сприяння збереженню та підтриманню важливих або характерних рис 

ландшафту, яка виправдовується його спадковою цінністю, зумовленою його 

природною конфігурацією та/або діяльністю людей; вимагає забезпечення 

вимог здійснення господарської діяльності із дотриманням стандартів 

охорони (утримання) ландшафтів, що обґрунтовується відповідними 

соціальними, економічними та екологічними процесами, пов’язаними із 

здійсненням публічного управління у сфері охорони довкілля. Забезпечення 

ефективності здійснення ландшафтної політики полягає устворенні умов із 

вжиття заходів, спрямованих на відновлення ландшафтів, їх відновлення чи 

поліпшення [105, с. 126]. 

Попри здійсненні дії, щодо ратифікації Європейської ландшафтної 

конвенції, її норми належним чином ще і досі не імплементовані у чинне 

національне законодавство України, зокрема у частині встановлення 

відповідальності за порушення вимог щодо збереження біологічного та 

природного різноманіття ландшафтів. 

Ландшафт має бути визнаний фрагментом, частиною навколишнього 

природного чи антропогенного (урбаністичного) середовища, що відповідає 

вже встановленому чинним законодавством розуміння категорії «довкілля» 

(навколишнього природного середовища) (ч. 1 ст. 5 Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища» [196]). Необхідність 

активізації правотворчої діяльності із запровадження у національне правове 

поле категорії вимагається необхідністю активізації процесів імплементації 
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законодавства країн Європейського Союзу як вимоги, що визначається 

реалізацією глобалізаційних процесів, що відбуваються в сучасному світі, і 

визначають зовнішній суспільно-політичний вектор розвитку України. 

Окремі згадки категорії «ландшафт» містяться і зараз у національний системі 

права. Зокрема, відповідно до Закону України «Про охорону земель» 

встановлено, що агроландшафтом є ландшафт, базисом формування якого є 

сукупність земель сільськогосподарських угідь та лісових насаджень, 

включаючи лісосмуги та інші лісозахисні смуги (ст. 1) [195]. При цьому 

порушення цілісності ландшафту чинним законодавством відноситься до 

деградації земель, і вимагає застосування заходів відповідальності (ст. 1 

Закону України «Про охорону земель») [195].  

Варто відзначити, що відповідно до чинного законодавства не 

встановлюється відповідальність за здійснення забудови населеного пункту 

чи іншого використання природних ресурсів, пов’язаного із впливом на 

довкілля лише за порушення встановлених стандартів містобудівельної 

діяльності чи вимог забезпечення екологічної безпеки господарської 

діяльності. Ландшафт як об’єкт адміністративно-правової охорони вперше 

було визначено із внесенням змін до КУпАП, що відбулися внаслідок 

прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» [198]. Так, у 

2017 році на виконання вимоги Додатку ХХХ до глави 6 «Навколишнє 

природнє середовище» до розділу 5 «Економічне і галузеве співробітництво» 

до Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом [56] було 

запроваджено адміністративну відповідальність за «недотримання під час 

провадження господарської діяльності, експлуатації об’єктів, інших втручань 

у природне середовище і ландшафти, у тому числі з видобуванням ресурсів 

корисних копалин, використанням техногенних родовищ корисних копалин, 

екологічних умов, передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля, 

рішенні про провадження планованої діяльності та проектах будівництва, 

розширення, перепрофілювання, ліквідації (демонтажу) об’єктів, інших 

втручань у природне середовище і ландшафти, у тому числі з видобуванням 
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корисних копалин, використанням техногенних родовищ корисних копалин, 

а також змін у цій діяльності або подовження строків її провадження - до 

моменту забезпечення виконання таких екологічних умов (курс. – авт.)» [79].  

Необхідно підкреслити, що більшість норм, що встановлюють 

адміністративну відповідальність за вчинення правопорушень у сфері 

захисту довкілля визначаються як бланкетні, мають відсильний характер до 

норм міжгалузевого законодавства – зокрема, до положень екологічного, 

земельного, водного, природоохоронного та природоресурсного 

законодавства. Однак, говорячи про необхідність дослідження проблем 

відповідальності за вчинення делікту, передбаченого ст. 91-5 КУпАП [79], не 

уявляється можливим встановити, яким чинним нормативно-правовим актом 

врегульовано режим використання та охорони ландшафтів, що суттєво його 

відрізняє від норм екологічного законодавства країн Європейського Союзу.  

Зокрема, однією із нагальних проблем є встановлення стандартів 

розміщення вітряних електростанцій, чи інших джерел альтернативної 

енергії. Розміщення вітряних електростанцій відповідно до чинного 

законодавства України регулюється на рівні окремих підзаконних актів, 

регулюється фрагментарно. Натомість активізації процесів пошуку 

альтернативних джерел енергії в Україні, впровадження так званих «зелених» 

електростанцій набуває надзвичайних темпів, що саме для України не є 

вочевидь найбільш ефективним з точки зору забезпечення цілісності 

екосистем степу та чорнозему, найбільшого національного багатства. З точки 

зору забезпечення вимог екологічної безпеки розміщення вітрових 

електростанцій впродовж узбережжя Азовського моря – зоні, що з точки зору 

вітряних потоків є найбільш сприятливою територією, здатною забезпечити 

акумуляції значної кількості електроенергії, є водночас руйнівним для 

степових екосистем [28, с. 135]. 

Забезпечення збереження цілісності природних та антропогенних 

ландшафтів має враховувати такі характеристики, як : 1) дотримання вимог 

біорізноманіття екосистем; 2) сприяння різноманітності, своєрідності й краси 
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природи та ландшафту; 3) дотримання вимог безпеки атмосферного повітря і 

збереження клімату, 4) відновлення ґрунтів; 5) водного середовища [260, 

с. 294-300]. 

О.В. Лозо підкреслює, що адміністративно-правовій охороні має 

підлягати не лише складова, що визначає рівень екологічної небезпеки 

здійснюваної діяльності по забудові відповідних територій чи іншого роду 

використання природних об’єктів, а і мають бути вжиті заходи по 

забезпеченню естетичної складової ландшафтів, що має стосуватися не лише 

збереження особливо цінних природних територій чи об’єктів історико-

культурного призначення, а і будь-якого ландшафту, в тому числі 

урбаністичного, агроландшафту тощо. Вченою пропонується розуміти під 

естетичною складовою використання та охорони ландшафтів «поєднання 

природних властивостей ландшафтів, що утворюють ландшафтне 

різноманіття, яке має значення для морального та духовного розвитку 

людини», таким чином підкреслюючи пріоритетність людини у здійсненні 

публічно-управлінської діяльності [120, с. 124].  

Т.В. Євдокимова наголошує, що рівень правової культури населення та 

рівень соціального розвитку держави визначається сприйняттям проблеми 

забезпечення охорони естетичних властивостей ландшафтів, що виявляється, 

зокрема, у створенні умов зв’язку людини і природи [61, с. 10].  

Саме тому як напрям оптимізації адміністративно-правового 

регулювання безпеки довкілля має пов’язуватись не лише із встановленням 

та дотриманням стандартів забудови населених пунктів чи використання 

природних об’єктів з точки зору раціональності, а і з точки зору створення 

сприятливих умов для проживання людини, що може бути реалізовано 

шляхом встановлення пріоритетності ландшафтного підходу до здійснення 

територіального планування та подальшої забудови, що має визначатись як 

складова забезпечення благоустрою населених пунктів.  

Забезпечення ефективності створення сприятливих умов захисту 

ландшафтів як складової довкілля має пов’язуватись із запровадженням 
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механізмів адміністративної відповідальності за порушення вимог 

ландшафтної забудови населених пунктів, що заподіює естетичному 

сприйняттю навколишнього природного середовища, і відтак заподіює 

шкоди життю та здоров’ю людини, її духовному та культурному розвиткові. 

Зазначене обґрунтовує доцільність доповнення КУпАП спеціальною нормою 

статтею 92-2 наступного змісту: 

«Порушення вимог пріоритетності застосування ландшафтного 

підходу до здійснення територіального планування та подальшої забудови 

населених пунктів, порушення цілісності природних ландшафтів та 

комплексів, - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до 

ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 

ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

 

2.2 Характеристика об’єктивних елементів складу 

адміністративних правопорушень у сфері захисту довкілля 

 

Вирішення проблеми адміністративної деліктності в цілому, і зокрема, 

у сфері захисту довкілля, залишається актуальним, що обґрунтовується 

рівнем екологічної безпеки великих населених міст, промислових регіонів 

України. Варто виділити наукові праці В.Б. Авер’янова, Д.М. Бахраха, 

К.С. Бельського, Ю.П. Битяка, С.М. Братуся, Л.К. Воронової, І.А. Галагана, 

І.П. Голосніченка, В.І. Димченка, Є.В. Додіна, Л.В. Коваля, С.В. Ківалова, 

А.Т. Комзюка, В.М. Кудрявцева, Д.М. Лук’янця, С.В. Пєткова, В.П. Пєткова, 

В.А. Тархова, Е.М. Трубецького, О.М. Якуби та багатьох інших. 

Юридична відповідальність та охорона довкілля були об’єктом 

дослідження таких провідних вчених в галузі  екологічного та 

адміністративного права, теорії управління: В.І. Андрейцева, О.М. Бандурки, 

Ю.П. Битяка, Р.С. Кіріна, А.Т. Комзюка, Ю.О. Легези, А.М. Мірошниченка, 

О.С. Мірошниченко, Ю.С. Шемшученка та інших. Однак в умовах 
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реформування адміністративно-деліктного законодавства України є 

необхідним здійснення комплексного ґрунтовного аналізу необхідності 

перегляду розуміння елементів складів адміністративних правопорушень в 

цілому, і у сфері захисту довкілля.  

Загальнотеоретичний підхід щодо розуміння конструкції складу 

адміністративного правопорушення передбачає встановлення сукупності 

його чотирьох елементів : об’єкта; об’єктивної сторони; суб’єкта; 

суб’єктивної сторони. 

«Базовою» категорією розуміння складу будь-якого адміністративного 

правопорушення є встановлення його об’єкту. Ю.С. Назар визначає, що 

об’єктом адміністративного порушення мають визнаватися «суспільні 

відносини, які можуть регулюватись різними галузями права, але 

охороняються за допомогою застосування заходів саме адміністративної 

відповідальності» [135, с. 302]. О.В. Бєлікова під об’єктом адміністративного 

правопорушення розуміє «те, на що зазіхає протиправне діяння: державний 

або громадський порядок, права й свободи громадян, усі форми власності, 

встановлений порядок управління» [22, с. 23], при цьому наголошуючи, що 

забезпечення захисту таких цінностей безпосередньо пов’язано із виконавчо-

розпорядчої діяльності органів державної влади й місцевого управління. 

Вченою підкреслюється, що об’єктом адміністративного правопорушення 

може бути виключно сукупність суспільних відносин, охорона яких прямо 

визначена чинним адміністративно-деліктним законодавством.  

О.Ю. Салманова вважає, що об’єктом адміністративного 

правопорушення є такі суспільні відносини, нормальний стан яких 

порушується внаслідок вчинення конкретного правопорушення [222, с. 291-

292]. Виходячи із існуючих доктринальних підходів до розуміння об’єкту 

адміністративного правопорушення є необхідним застосування його поділу 

на загальний, родовий та видовий об’єкти [222, с. 291-292]. Під загальним 

об’єктом Д.М. Бахрахом розуміється сукупність суспільних правовідносини, 

що зазнають системного правового регулювання галузевого та міжгалузевого 
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спрямування; тоді як родовим об’єктом адміністративного правопорушення є 

складова загального об’єкту – вченим пропонується як критерії класифікації 

родовим об’єктів адміністративних деліктів сферу громадської діяльності, 

певна сфера суспільних відносин. Видовим об’єктом адміністративних 

правопорушень є сукупність однорідних суспільних відносин, об’єднаних 

визначальними ознаками одного роду [16, с. 288-289].  

З врахуванням зазначених міркувань О.Ю. Салманова виділяє ще і 

безпосередній об’єкт, що вченою розуміється як сукупність суспільних 

правовідносин, стан реалізації яких порушується внаслідок вчинення 

адміністративного проступку. Саме безпосередній об’єкт адміністративного 

делікту покладено вченою в основу структури норми Особливої частини 

Кодексу України про адміністративні правопорушення [222, с. 291-292]. 

При цьому необхідно підкреслити, що більшість норм, які 

встановлюють адміністративну відповідальність за порушення законодавства 

у сфері охорони довкілля мають «бланкетний» характер, що означає для 

комплексної їх реалізації застосування норм конституційного, екологічного, 

трудового, земельного, фінансового й інших галузей права [219, c. 12]. 

Будова Кодексу України про адміністративні правопорушення 

передбачає перегляду науково-практичних підходів до розуміння категорії 

«система родових об’єктів» адміністративних правопорушень. Виходячи із 

попередньо висловлених підходів до розуміння довкілля як об’єкту 

адміністративно-правової відповідальності необхідним є перегляд структури 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. У авторському 

розумінні «довкілля» як об’єкту адміністративно-правової відповідальності, 

зокрема, як сукупності природних об’єктів та антропогенних об’єктів, що 

оточують людину, впливають на сприятливість рівня її життя та забезпечення 

її соціальних прав, зокрема, права на здоров’я, позначаються на формуванні 

благоустрою населених пунктів. Зараз такі правопорушення містяться у 

трьох окремих глав : «сфера охорони природи, використання природних 

ресурсів, охорони культурної спадщини» (гл. 7 КУпАП); «захист житлових 
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прав громадян, житлово-комунального господарства й благоустрою» (гл. 11 

КУпАП); «стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації (глава 

13 КУпАП). 

Якщо правопорушення прямо не визначено як об’єкт адміністративно-

деліктного діяння, то неприпустимим є застосування заходів 

адміністративної відповідальності. 

На підставі визначених загальнотеоретничних наукових підходів до 

розуміння складу адміністративного правопорушення у сфері захисту 

довкілля, необхідно виділити у якості родового об’єкту суспільні відносини, 

пов’язані із забезпеченням безпеки використання природних об’єктів та 

природних ресурсів, вжиття заходів із їх відновлення, поліпшення та 

збереження, а також система суспільних відносин у сфері благоустрою 

населених пунктів, дотримання стандартів екологічної безпеки під час 

експлуатації  нерухомих об’єктів.  

Так, безпосередніми об’єктами адміністративних правопорушень є 

наступні: 

- псування і забруднення сільськогосподарських та інших 

земель (ст. 52 КУпАП) – суспільні відносини забезпечення екологічної 

безпеки експлуатації сільськогосподарських та інших земель;  

- порушення правил використання земель (ст. 53) – суспільні 

правовідносини, пов’язані із забезпеченням екологобезпеченого режиму 

використання земель; 

- самовільне зайняття земельної ділянки (ст. 53-1) – суспільні 

відносини, пов’язані з забезпеченням реалізації права власності та права 

користування земельних ділянок;  

- перекручення або приховування даних державного 

земельного кадастру (ст. 53-2) – суспільні правовідносини, пов’язані із 

здійсненням обліку земельних ресурсів; 
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- зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок 

без спеціального дозволу (ст. 53-3) - суспільні правовідносини, пов’язані 

із забезпеченням екологобезпеченого режиму використання земель; 

- незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим 

шаром) земель (ст. 53-4) - суспільні правовідносини, пов’язані із 

забезпеченням екологобезпеченого режиму використання земель; 

- порушення строку погодження (відмови у погодженні) 

документації із землеустрою (ст. 53-5) – суспільні відносини, пов’язані із 

здійсненням дозвільно-ліцензійних адміністративних проваджень; 

- порушення законодавства про Державний земельний кадастр 

(ст.53-6) - суспільні правовідносини, пов’язані із здійсненням обліку 

земельних ресурсів; 

- порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель 

або неприведення їх у стан, придатний для використання за 

призначенням (ст. 54) – суспільні відносини, пов’язані із забезпеченням 

цільового використання земельних ресурсів; 

- порушення правил землеустрою (ст. 55) - суспільні 

відносини, спрямовані на регулювання земельних відносин та 

раціональної організації території адміністративно-територіальних 

утворень, суб'єктів господарювання, що здійснюються під впливом 

суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил; 

- знищення межових знаків (ст. 56) – суспільні відносини у 

сфері землеустрою;  

- порушення вимог щодо охорони надр (ст. 57) – суспільні 

відносини у сфері охорони  надр; 

- порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному 

вивченню надр (ст. 58) - суспільні відносини у сфері геологічного 

освоєння надр України; 

- порушення вимог щодо видобутку корисних копалин (ст. 58-

1) - суспільні відносини у сфері промислової розробки надр; 
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- порушення правил охорони водних ресурсів (ст. 59) -  суспільні 

відносини у сфері охорони та забезпечення раціонального використання 

водних ресурсів; 

- порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх 

морських вод від забруднення і засмічення (ст. 59-1) – суспільні відносини 

щодо режиму використання вод територіальних і внутрішніх морів; 

- порушення правил водокористування (ст. 60) – суспільні відносини, 

пов’язані із забезпечення експлуатації водних об’єктів; 

- пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення 

правил їх експлуатації (ст. 61) - суспільні відносини, пов’язані із 

забезпечення експлуатації водних об’єктів; 

- незаконне використання земель державного лісового фонду (ст. 

63) - суспільні відносини, пов’язанііз спеціальним використанням ділянок 

земель державного лісового фонду; 

- порушення встановленого порядку використання лісосічного 

фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці (ст. 64) – суспільні 

відносини, пов’язані із здійсненням другорядних лісокористувань; 

- незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і 

молодняка (ст. 65) – суспільні відносини, пов’язані із здійсненням заготівлі 

деревини;  

- знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та 

захисних лісових насаджень (ст. 65-1) – суспільні відносини, пов’язані із 

знищенням лісових ресурсів; 

- знищення або пошкодження підросту в лісах (ст. 66) - суспільні 

відносини, пов’язані із знищенням лісових ресурсів; 

- здійснення лісових користувань не у відповідності з метою або 

вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку 

(ст. 67) - суспільні відносини, пов’язані із спеціальним використанням 

лісових ресурсів; 
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- порушення правил відновлення і поліпшення лісів, використання 

ресурсів спілої деревини, вимог з охорони пралісів, квазіпралісів та 

природних лісів (ст. 68) - суспільні відносини, пов’язані із спеціальним 

використанням лісових ресурсів; 

- пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного 

лісового фонду (ст. 69) – суспільні відносини, пов’язані із спеціальним 

використанням земель лісового фонду; 

- самовільне сінокосіння і пасіння худоби, самовільне збирання 

дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід (ст. 70) - суспільні відносини, 

пов’язані із спеціальним використанням земель лісового фонду; 

- введення в експлуатацію виробничих об'єктів без обладнання, що 

запобігає шкідливому впливу на ліси (ст. 71) – суспільні відносини, що 

пов’язані із здійсненням охорони лісів; 

- засмічення лісів відходами (ст. 73) - суспільні відносини, що 

пов’язані із здійсненням охорони лісів; 

- знищення або пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних 

систем і шляхів на землях державного лісового фонду (ст. 74) - суспільні 

відносини, що пов’язані із здійсненням охорони лісів; 

- знищення корисної для лісу фауни (ст. 76) - суспільні відносини, 

що пов’язані із охороною живих ресурсів лісових об’єктів; 

- порушення вимог пожежної безпеки в лісах (ст. 77) – суспільні 

відносини, що пов’язані із забезпеченням пожежної безпеки у лісах; 

- самовільне випалювання рослинності або її залишків (ст. 77-1) – 

суспільні відносини, що пов’язані із дотриманням вимог пожежної безпеки 

на землях сільськогосподарського призначення, транспорту, у межах 

населених пунктів, а також на землях природо-заповідного фонду; 

- порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в 

атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів (ст. 78) – 

суспільні відносини, пов’язані із порушенням режиму охорони атмосферного 

повітря; 
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- недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при 

введенні в експлуатацію і експлуатації підприємств і споруд (ст. 79) – 

суспільні відносини, пов’язані із порушенням режиму охорони атмосферного 

повітря на підприємствах; 

- випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних 

засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у 

відпрацьованих газах (ст. 80) - суспільні відносини, пов’язані із порушенням 

режиму охорони атмосферного повітря в процесі експлуатації пересувних 

засобів та установок; 

- експлуатація авто- мото- транспортних та інших пересувних 

засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у 

відпрацьованих газах (ст. 81) - суспільні відносини, пов’язані із порушенням 

режиму охорони атмосферного повітря в процесі експлуатації авто- мото- 

транспортних та інших пересувних засобів і установок; 

-  порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх 

збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, 

видалення або захоронення (ст. 82) – суспільні відносини, пов’язані із 

розміщенням відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, 

обробленням, утилізацією, знешкодженням, видаленням або захороненням; 

- порушення правил ведення первинного обліку та здійснення 

контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання 

звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення 

відходів (ст. 82-1) – суспільні відносини, пов’язані із обліком документації із 

поводження із відходами; 

- порушення вимог законодавства у сфері хімічних джерел струму 

(ст. 82-7) – суспільні відносини, пов’язані з експлуатацією хімічних джерел 

струму; 

- захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів 

(ст. 82-8) – суспільні відносини, пов’язані з утилізацією побутових відходів;  
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- порушення законодавства про захист рослин (ст. 83-1) – суспільні 

відносини, пов’язані із порушенням режиму охорони об’єктів рослинного 

світу; 

- порушення правил використання об'єктів тваринного світу (ст. 

85) - суспільні відносини, пов’язані із порушенням режиму охорони об’єктів 

тваринного світу;  

- виготовлення, збут, зберігання чи реклама заборонених знарядь 

добування (збирання) об'єктів тваринного або рослинного світу (ст. 85-1) - 

суспільні відносини, пов’язані із порушенням режиму виготовлення, збуту 

знарядь щодо використання об’єктів тваринного або рослинного світу;  

- експлуатація на водних об'єктах водозабірних споруд, не 

забезпечених рибозахисним обладнанням (cт. 86-1) – суспільні відносини, 

пов’язані із забезпечення екологічної безпеки водних живих ресурсів; 

- - порушення вимог щодо охорони середовища перебування і 

шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин (ст. 

87) – суспільні відносини, що пов’язані із охороною об’єктів тваринного 

світу; 

- незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об'єктів 

тваринного і рослинного світу (ст. 88) – суспільні відносини, пов’язані із 

перетином державного кордону з порушенням режиму ввезення-вивезення 

об’єктів тваринного та рослинного світу; 

- порушення правил створення, поповнення, зберігання, 

використання або державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій та 

торгівлі ними (ст. 88-2) – суспільні відносини, що пов’язані обігом та 

створенням зоологічних та ботанічних колекцій;  

- порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених 

до Червоної книги України (ст. 90) – суспільні відносини, пов’язані із 

порушенням режиму захисту тварин, занесених у Червону книгу України; 

- невиконання правил і норм у процесі створення, виробництва, 

зберігання, транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, 
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захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших 

продуктів біотехнологій (ст. 90-1) – суспільні відносини, пов’язані із обігом 

мікроорганізмами; 

- порушення правил охорони та використання територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду (ст. 91) – суспільні відносини, пов’язані із 

забезпеченням захисту об’єктів природо-заповідного фонду; 

- відмова від надання чи несвоєчасне надання екологічної 

інформації (ст. 91-4) – суспільні відносини, що пов’язані із забезпеченням 

права на доступ до повної та достовірної інформації про стан довкілля; 

- порушення вимог законодавства у сфері оцінки впливу на 

довкілля (ст. 91-5) – суспільні відносини, що пов’язані із здійсненням 

адміністративного провадження із оцінки впливу на довкілля; 

- порушення вимог законодавства про охорону культурної 

спадщини (ст. 92) – суспільні відносини, пов’язані із недотриманням 

встановленого режиму обігу об’єктів культурної спадщини. 

Обґрунтований у попередньому розділі авторський підхід до розуміння 

категорії «довкілля» необхідно віднести до спеціального розділу Особливої 

частини Кодексу України про адміністративні правопорушення деліктів, що 

порушують встановлені вимоги до забезпечення належного рівня 

благоустрою населених пунктів. Такими правопорушеннями є делікти, 

передбачені ст. 152 «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері 

благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених 

пунктів», ст. 153 «Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших 

об’єктів озеленення в межах населених пунктів та за їх межами, що не 

віднесені до лісового фонду», ст. 154 «Порушення правил тримання собак і 

котів», ст. 172-1-1 «Порушення посадовими особами фітосанітарної 

лабораторії законодавства України про карантин рослин». 

Складовою характеристикоюоб’єктивної сторони адміністративних 

правопорушень в цілому, і зокрема, у сфері захисту довкілля є спосіб його 

вчинення. Спосіб вчинення адміністративного правопорушення в окремих 
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випадках розглядається як імперативна ознака. Під способом 

адміністративного правопорушення необхідно розуміти форму вчинення 

адміністративного делікту. Форма вчинення адміністративного 

правопорушення виявляється складною сукупністю його методу, 

послідовності дій, прийомів протиправної діяльності. Часто як спосіб 

вчинення адміністративного правопорушення розглядається вчинення певної 

діяльності без отримання певного спеціального дозволу на визначений вид 

діяльності. Саме у такий спосіб вчинюються ряд адміністративних 

правопорушень у сфері захисту довкілля, зокрема, виробництво продукції з 

відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та 

технологічної документації (ст. 82-1 КУпАП) [79] та ін.. В таких 

адміністративних правопорушеннях спосіб їх вчинення із факультативної 

складової об’єктивної сторони делікту перетворюється у його імперативний 

елемент, що вимагає доведення як підстава для притягнення до 

адміністративної відповідальності [81, с. 156-160]. 

Ю.О. Легеза, досліджуючи об’єктивну сторону адміністративних 

правопорушень, визначає, що способом їх вчинення є активні дії  - тобто 

вчинення правопорушником власної діяльності, що за своєю сутністю 

протирічить вимогам чинного законодавства (наприклад, незаконне 

вивезення з України і ввезення на її територію об'єктів тваринного і 

рослинного світу (ст. 88 КУпАП [79])), або пасивні дії (бездіяльність – 

протиправне утримання від вчинення певних дій (невиконання правил і норм 

у процесі створення, виробництва, зберігання, транспортування, 

використання, знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, 

біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій (ст. 90-1 

КУпАП), приховування, перекручення або відмова від надання повної та 

достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян 

та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними 

(ст. 82-3 КУпАП) та ін.) [79]. Вченою виділяються третій вид 
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адміністративних правопорушень за способом їх вчинення, а саме : 

змішаний, що передбачає протиправне поєднання активних та пасивних дій 

(порушення правил землеустрою (ст. 55 КУпАП), порушення порядку 

здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і 

атмосферних явищ (ст. 78-1 КУпАП) [79] та ін.) [110, с. 202-204].  

Структура складу адміністративного правопорушення у сфері захисту 

довкілля може бути усіченою, тобто застосування заходів адміністративної 

відповідальності може бути і без настання негативних шкідливих наслідків 

[252, с. 71]. Адміністративні правопорушення з матеріальним складом 

натомість вимагають для їх належної  кваліфікації встановлення негативних 

наслідків вчиненого діяння [3, с. 17]. 

Прикладами таких складів адміністративних правопорушень можуть 

бути вчинення «невиконання правил і норм у процесі створення, 

виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, 

ліквідації, захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин та 

інших продуктів біотехнологій» (ст. 91-2 КУпАП), «Порушення правил 

полювання (полювання без належного на те дозволу, в заборонених місцях, у 

заборонений час, забороненими знаряддями або способами, на заборонених 

для добування тварин, допускання собак у мисливські угіддя без нагляду, 

полювання з порушенням установленого для певної території (регіону, 

мисливського господарства, обходу тощо) порядку здійснення полювання), 

яке не мало наслідком добування, знищення або поранення тварин, а також 

транспортування або перенесення добутих тварин чи їх частин без відмітки 

цього факту в контрольній картці обліку добутої дичини і порушень правил 

полювання та в дозволі на їх добування» (ч. 1 ст. 85 КУпАП) та ін. (курс. – 

авт.). 

Розробка та прийняття Закону України від  23 травня 2017 року № 

2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля» [198], що було здійснено на 

виконання положень Додатку ХХХ до глави 6 «Навколишнє природнє 

середовище» до розділу 5 «Економічне і галузеве співробітництво» до Угоди 
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про асоціацію України з Європейським Союзом [56], визначило новий вектор 

розвитку адміністративного законодавства, що визначається як запобігання 

заподіяння шкідливих впливів на стадії погодження проектної документації 

із реалізації майбутньої господарської діяльності у сфері 

природокористування чи іншої діяльності, що пов’язана із життєдіяльністю 

людини. Такий підхід визначив низьку рівень ефективності застосування 

відповідальності на етапі вже заподіяної екологічної шкоди. 

Загальновизнаним пріоритетним європейським підходом, що застосовується 

у сфері охорони довкілля, є попередження можливих шкідливих впливів ще 

на етапі прогнозування певної діяльності, а не в результаті проведення 

екологічної експертизи вже наявної екологічної шкоди, що було домінуючим 

у «радянські часи», і стало негативної «успадкованою» нормою 

національного законодавства. На разі, прийняття Закону України від  23 

травня 2017 року № 2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля» [198] 

визначило доцільність скасування Закону України «Про екологічну 

експертизу» [169], однак робота із імплементації норм європейського 

законодавства у сфері захисту довкілля ще і досі триває. 

Серед питань, що вимагають здійснення активної імплементаційної 

діяльності, виділяється питання визначення розміру шкоди, заподіяної 

довкіллю. Достатньо усталеним був підхід, застосування якого передбачало 

встановлення розміру екологічної шкоди з врахуванням таксового методу 

обчислення, коли нормативно визначені коефіцієнти виступали основою 

визначення збитків. Такий метод своєю негативною характеристикою має те, 

що він не відображає реальної шкоди, що заподіяна, а також не враховує 

витрати, що є необхідні на відновлення природних ресурсів, відшкодування 

шкоди, заподіяної життю та здоров’я людини, а отже це свідчить про низьку 

ефективність його застосування. Зокрема, такою є постанова Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, 

заподіяної лісу» від 23 липня 2008 р. № 665 [184], де встановлено, що за 

кожне вирубане дерево діаметром 10 см сплачується штраф 42 грн, що не 
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відображує розмір реально заподіяних збитків. Таксовий метод є основою 

для визначення розміру екологічної шкоди, що застосовується як для 

застосування заходів адміністративної відповідальності, так і заходів 

цивільно-правової відповідальності. У зв’язку із втратою чинності Закону 

України «Про екологічну експертизу» експертний висновок перестав бути 

підставою для визначення розміру шкоди, заподіяної довкіллю, і було 

замінено на оцінку впливу на довкілля. При цьому варто відзначити, що така 

діяльність не передбачає обчислення шкоди, заподіяної довкіллю, а 

переслідує мету її попередження, що з врахуванням національної 

ментальності достатньо складно впроваджується в Україні, попри його 

прогресивність та відповідність європейським стандартам. Суттєвою 

перепоною до забезпечення оптимального рівня застосування оцінки впливу 

на довкілля є ускладнена процедура його отримання попри наявність 

розширеного кола уповноважених суб’єктів на здійснення таких 

адміністративних процедур.  Безумовним кроком до оптимізації процедури 

надання оцінки впливу на довкілля є необхідним активізація процесів 

«діджиталізації» здійснення публічного управління [138].  

Однак існування таксового методу обчислення шкоди навколишнього 

природному середовищу виключає можливість застосування оцінки впливів 

на довкілля. Крім того попри розширення кола суб’єктів, уповноважених на 

здійснення оцінки впливу на довкілля, зберігається складність застосування 

такої процедури, що своїм результатом має обчислення шкоди відповідно до 

таксового методу, який характеризується більш високим ступенем 

оперативності а отже, є більш прийнятним з точки зору позицій 

правозастосування. Забезпечення такої правозастосовчої альтернативи для 

врегулювання відносин із відшкодування шкоди довкілля вимагає перегляду 

нормативних підходів до визначення порядку застосування таксового методу. 

Необхідним є перегляд розмір такс за порушення режиму використання 

природних ресурсів та природних об’єктів, адже саме він найчастіше є 

основою обчислення шкоди довкіллю. 
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Необхідно відзначити, що до кваліфікаційних ознак об’єктивної 

сторони адміністративних правопорушень відносяться такі категорії, як 

місце, час, знаряддя та засоби їх вчинення. Особливе значення у 

характеристиці об’єктивної сторони адміністративних правопорушень у 

сфері захисту довкілля відводиться місцю вчинення таких діянь, виділяючи 

особливі природні території та об’єкти, що вимагають вжиття заходів 

забезпечення підвищеної охорони.  

Такими територіями є території природо-заповідного фонду України. 

До об’єктів природо-заповідного фонду України відносяться природні 

території та об’єкти  (природні заповідники, біосферні заповідники, 

національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, 

пам’ятки природи, заповідні урочища) та штучно створені об’єкти (ботанічні 

сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, пам’ятки природи, парки-

пам’ятки садово-паркового мистецтва) (ст. 1 Закону України «Про природно-

заповідний фонд України» [200]). Пріоритетним призначенням для 

використання об’єктів природо-заповідного фонду України є створення умов 

для здійснення науково-дослідних робіт із збереження та відновлення 

природних ресурсів, проведення проектних та проектно-пошукових 

досліджень, в результаті яких утворюються умови для збереження 

навколишнього природного середовища тощо. В межах територій природно-

заповідного фонду встановлюється значна кількість заборон на зайняття 

певними видами господарської діяльності, окрім здійснення діяльності, 

спрямованої забезпечення функціонування власне об’єкта підвищеної 

правової охорони, тому забороненою є здійснення будь-якої діяльності, 

пов’язаної із транспортуванням, захороненням чи використанням 

забруднюючих речовин, в тому числі хімічних, біологічних речовин, із 

утилізацією відходів як промислового, так і побутового походження, із  

будівництвом будь-яких нерухомих об’єктів (в тому числі і об’єктів житлової 

та громадської забудови), окрім об’єктів, що безпосередньо забезпечують 

діяльність адміністрації природо-заповідних об’єктів (ст. ст. 10-13, ст. 16 



89 

 

Закону України «Про природно-заповідний фонд України» [200]). До групи 

адміністративних правопорушень у сфері захисту довкілля, кваліфікація яких 

вимагає встановлення місця їх вчинення, відносяться такі : самовільне 

випалювання рослинності або її залишків на території природно-заповідного 

фонду (ч. 2 ст. 77-1 КУпАП), порушення порядку придбання, збуту чи 

розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу, що перебували в 

межах територій природно-заповідного фонду (ч. 2 ст. 88-1 КУпАП) та ін. 

При цьому відповідно до чинного адміністративно-деліктного 

законодавства України прямо визначений склад адміністративного 

правопорушення, місцем вчинення якого може бути лише територія 

природно-заповідного фонду. Таким правопорушенням, є вчинення діяння, 

передбаченого ст. 91-1 КУпАП, що полягає у «здійсненні в межах територій 

та об'єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, а також територій, 

зарезервованих для наступного заповідання, забороненої господарської та 

іншої діяльності, порушення інших вимог режиму цих територій та об'єктів, 

самовільна зміна їх меж, невжиття заходів для попередження і ліквідації 

негативних наслідків аварій або іншого шкідливого впливу на території та 

об'єкти природно-заповідного фонду» [79]. Необхідно відзначити, що за 

своєю сутністю знищення рослинності чи об’єктів тваринного світу на 

території об’єктів природно-заповідного фонду України, що передбачено ч. 2 

ст. 77-1 КУпАП, фактично відноситься до забороненої чинним 

законодавством діяльності, що не дозволяється на території таких об’єктів, а 

отже, дублює склад адміністративного правопорушення, визначеного ст. 91-1 

КУпАП. При цьому санкцією частиною другою статті 77-1 КУпАП 

передбачено застосування адміністративного стягнення, що є за своїм рівнем 

значнішим, а відтак необхідним є усунення колізій правозастосовчих норм у 

частині дублювання правопорушень, шляхом виключення ч. 2 ст. 77-1 

КУпАП через дублювання її положень ст. 91-1. Крім того суспільна 

небезпека заподіяння шкоди об’єктам природно-заповідного фонду України 

вимагає перегляду встановлених чинним законодавством санкцій за вчинення 
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протиправної діяльності на території таких ділянок. Відповідно пропонується 

санкцію статті 91 КУпАП викласти у наступній редакції : «тягнуть за собою 

накладення штрафу на громадян від сорока до шістдесяти чотирьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і 

засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів 

чи без такої і на посадових осіб - від шістдесяти до дев’яностоп’яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і 

засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих природних 

ресурсів». 

Проведений аналіз, що дозволив виділити об’єкт адміністративних 

правопорушень у сфері захисту довкілля дозволив виокремити ряд статей 

КУпАП, що фактично дублюють одна одну, і з метою підвищення якості 

адміністративно-деліктного законодавства є необхідним виключити.  

Зокрема, є необхідним : 

1) виключити ст. 52 КУпАП «Псування і забруднення 

сільськогосподарських та інших земель», ст. 53-3 «Зняття та 

перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без 

спеціального дозволу», ст. 53-4 «Незаконне заволодіння ґрунтовим 

покривом (поверхневим шаром) земель» як такі, що дублюють ст. 53 

КУпАП «Порушення правил використання земель»;  

2) виключити ст. 53-2 «Перекручення або приховування даних 

державного земельного кадастру», яка дублює ст. 53-6 «Порушення 

законодавства про Державний земельний кадастр»; 

3) виключити ст. 61 «Пошкодження водогосподарських споруд і 

пристроїв, порушення правил їх експлуатації», яка дублює ст. 60 

«Порушення правил водокористування»; 

4) виключити ст. 64 «Порушення встановленого порядку використання 

лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі 

живиці», ст. 69 «Пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на 
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землях державного лісового фонду», що дублює ст. 63 «Незаконне 

використання земель державного лісового фонду»; 

5) виключити ст. 70 «Самовільне сінокосіння і пасіння худоби, 

самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід», яка 

дублює ст. 67 «Здійснення лісових користувань не у відповідності з 

метою або вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) 

або лісовому квитку»; 

6) виключити ст. 72 «Пошкодження лісу стічними водами, хімічними 

речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, 

відходами і покидьками», яка дублює статтю 71 «Введення в 

експлуатацію виробничих об'єктів без обладнання, що запобігає 

шкідливому впливу на ліси»;  

7) виключити статтю 78-1 «Порушення порядку здійснення діяльності, 

спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ», 

як така, що дублює статтю 78 «Порушення порядку здійснення 

викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї 

фізичних та біологічних факторів»;  

8) виключити статтю 82-3 «Приховування, перекручення або відмова 

від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових 

осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення 

відходів та поводження з ними», що дублює статтю 91-4 «Відмова 

від надання чи несвоєчасне надання екологічної інформації»;  

9) виключити статтю 82-4 «Змішування чи захоронення відходів, для 

утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без 

спеціального дозволу», статтю 82-5. Порушення правил передачі 

відходів, як такі, що дублює статтю 82 «Порушення вимог щодо 

поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, 

зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або 

захоронення»;  
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10) виключити статтю 88 «Порушення порядку придбання чи збуту 

об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких 

тварин у неволі або в напіввільних умовах» як таку, що дублює 

статтю 85 «Порушення правил використання об'єктів тваринного 

світу». 

Виключити статтю 74 «Знищення або пошкодження лісоосушувальних 

канав, дренажних систем і шляхів на землях державного лісового фонду», 

статтю 75 «Знищення або пошкодження відмежувальних знаків у лісах», 

статтю 82-1 «Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення 

контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання 

звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення 

відходів», статтю 82-2 «Виробництво продукції з відходів чи з їх 

використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної 

документації», статтю 91-1 «Невиконання вимог екологічної безпеки у 

процесі впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, 

промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, нової техніки, 

технологій і систем, речовин і матеріалів», статтю 91-2 «Перевищення лімітів 

та нормативів використання природних ресурсів», статтю через їх низький 

рівень правової ефективності. 

Виключити статтю 89 «Жорстоке поводження з тваринами» як таку, що 

дублює статтю 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з 

тваринами».  

Змінити назву статті 63 «Порушення режим спеціального використання 

земель лісового фонду» та викласти у наступній редакції:  

«Використання ділянок земель лісового фонду для розкорчовування, 

спорудження будівель, переробки деревини, влаштування складів і т. ін. без 

належного дозволу на використання цих ділянок - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти до 

двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб 

- від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
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Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, 

заготівлі і вивезення деревини та заготівлі живиці - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від шести до 

чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових 

осіб - від десяти до шістнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян». 

Змінити назву статті 71 з «Введення в експлуатацію виробничих 

об'єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливу на ліси» на 

«Порушення правил охорони лісів» і викласти її у наступній редакції : 

«Введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, 

цехів, агрегатів, транспортних шляхів, магістральних трубопроводів, 

комунальних та інших об'єктів, не забезпечених обладнанням, що запобігає 

шкідливому впливу на стан і відтворення лісів, - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятнадцяти 

до тридцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

Засмічення лісів відходами - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти п’яти 

до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових 

осіб - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і 

нафтопродуктами, промисловими і комунально-побутовими викидами, 

відходами і покидьками, що спричиняє його усихання чи захворювання, - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до 

дев’яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових 

осіб - від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян». 

Таким чином, об’єктивними елементами складу адміністративного 

правопорушення у сфері охорони довкілля є об’єктивна сторона та об’єкт. 

Під об’єктивною стороною адміністративного правопорушення у сфері 

захисту довкілля в межах здійсненого дослідження розуміється протиправне 
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діяння, що вчинюється у вигляді активних дій чи утримання від вчинення 

належної форми поведінки, що своїм наслідком може мати заподіяння шкоди 

у теперішньому вимірі чи у майбутньому. У разі заподіяння шкоди довкіллю 

необхідним є встановлення причинно-наслідкового зв’язку між 

протиправними негативними наслідками та вчиненим діянням. Підвищення 

ефективності правозастосування заходів адміністративної відповідальності у 

сфері захисту довкілля є необхідним перегляду нормативного розміру 

таксового методу обчислення екологічної шкоди, адже саме такий показник є 

основою не лише для визначення розміру заподіяних збитків, а і кваліфікації 

вчиненого, зокрема, у частині відмежування заходів адміністративної та 

кримінальної відповідальності у сфері охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

2.3. Характеристика суб’єктивних елементів складу 

адміністративних правопорушень у сфері захисту довкілля 

 

До складу адміністративних правопорушень відносяться окрім 

об’єктивних елементів сукупність суб’єктивних ознак, а саме : 

характеристика суб’єкта правопорушення та його суб’єктивної сторони.  

Суб’єкт вчиненого діяння є надзвичайно важливим для кваліфікації 

адміністративного правопорушення, зокрема, на встановлення характеру та 

розміру адміністративного стягнення. Попри надзвичайну важливість 

встановлення сутності категорії «суб’єкт правопорушення», вона продовжує 

залишатися дискусійною, особливо у ракурсі необхідності забезпечення 

ефективності застосування заходів адміністративної відповідальності у сфері 

захисту довкілля.  

Відповідно до чинного національного законодавства застосування 

заходів адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного 

правопорушення у сфері захисту довкілля передбачається до фізичних осіб, 



95 

 

серед яких виділяються такі умовні групи, що можуть бути класифіковані за 

рядом критеріїв. 

Зокрема, за службовим становищем суб’єкти адміністративного 

правопорушення можуть бути класифіковані на фізичних осіб (суб’єкти 

загальної адміністративної відповідальності) та посадових осіб органів 

державної влади та місцевого самоврядування чи інших уповноважених 

суб’єктів публічного управління (суб’єкти спеціальної адміністративної 

відповідальності). Суб’єктами загальної адміністративної відповідальності 

відповідно до чинного законодавства України є фізичні осудні особи, що 

досягли 16-річного віку. Спеціальний ж характер адміністративної 

відповідальності встановлюється до таких підкатегорій фізичних осіб, як 

іноземці, особи без громадянства, дипломатичні особи, неповнолітні, водії, 

мисливці, військовозобов’язані,  тощо [219, c. 9]. 

Триваючою є дискусія щодо визнання суб’єктом адміністративних 

правопорушень юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правових 

форм та форм власності. Запровадження доцільності запровадження 

механізмів адміністративної відповідальності юридичних осіб поряд із 

фізичними особами обґрунтовується наявність у них необхідного обсягу 

адміністративної правоздатності, дієздатності і відповідно деліктоздатності, 

що є необхідним для їх законодавчого визнання суб’єктами адміністративно-

деліктного провадження [5, c. 87]. 

В результаті триваючої наукової дискусії сформувався підхід до 

розуміння категорії «суб’єкт адміністративного правопорушення» як 

«абстрактна особу (фізичну або юридичну)», до якої відповідно до чинного 

законодавства можуть бути заходи держаного примусу [258, c. 6].  

Законодавча конструкція категорії «суб’єктадміністративного 

правопорушення» є відносно застарілою і вимагає наявності у особи критерії 

її осудності, що фактично є неможливим у світлі застосування 

адміністративної відповідальності до юридичної особи. Так, відповідно до 

положень чинного адміністративно-деліктного законодавства визначено, що 
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підлягає адміністративній відповідальності особа, яка на момент вчинення 

адміністративного правопорушення діяла в стані осудності (тобто 

усвідомлювала значення своїх дій та могла керувати ними), при цьому не 

перебувала у стані крайньої необхідності чи необхідної оборони (ст.ст. 17-18 

КУпАП) [79]. 

Попри створення певних передумов до запровадження відповідальності 

юридичних осіб у ст. 8 КУпАП, фактично зміст інших його нормативних 

положень свідчить про те, що субєктами адміністративних правопорушень 

можуть бути лише фізичні особи. Про це свідчить вказівка на необхідність 

досягнення певного віку, наявність стану осудності. Вказівка на мету 

застосування адміністративного стягнення, визначеної у ст. 23 КУпАП, що 

полягає у його спрямуванні на «виховання» особи, очевидним робить 

висновок про виключення можливості застосування заходів адміністративної 

відповідальності до юридичних осіб. Однак це не означає, що механізм 

адміністративної відповідальності не може бути застосовано до юридичних 

осіб. Нормативною основою для правової реалізації механізму 

адміністративної відповідальності юридичних осіб є положення Законів 

України «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та 

організацій за правопорушення у сфері містобудування» [158], «Про 

виключну (морську) економічну зону» [160], «Про ринок електричної 

енергії» [205], «Про державне регулювання видобутку, виробництва і 

використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за 

операціями з ними» [165] та деякі інші. Безумовно, до таких законодавчих 

актів необхідно віднести і положення Господарського кодексу України, де 

визначаються адміністративно-господарські санкції (глава 27) [45]. Зокрема, 

відповідно до ч. 2 ст. 20 Господарського кодексу України встановлено, що 

застосування адміністративно-господарських санкцій є одним із визначених 

чинним законодавством способів захисту порушених прав та інтересів. 

Статтею 49 Господарського кодексу України визначено, що підприємці 

несуть відповідальність за заподіянняшкоди довкіллю. У випадку ж 
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порушення такої законодавчої вимоги до винних осіб може бути застосовано 

майнову та іншу встановлену законом відповідальність [45]. 

Проблема адміністративної відповідальності юридичних осіб є 

відносно новою для розвитку правової науки. Існування такої проблеми 

обумовлюється наявністю ряду питань, до яких, передусім, належить 

«радянська» правової спадщини, що містить в собі заборона існування 

приватної власності, відсутність механізмів функціонування юридичних осіб 

приватного права, а відтак і відсутності необхідності законодавчого 

врегулювання їх відповідальності за заподіяння шкоди. Інститут юридичної 

відповідальності в цілому, і зокрема, - адміністративної відповідальності 

формується з дотриманням концепції застосування заходів державного 

примусу до винних осіб (курс. – авт.), при цьому категорія «вина» розуміється 

як «психічне ставлення особи» до вчиненого діяння [254, с. 394-395]. При 

цьому очевидним є розуміння, що юридична особа ненаділена психікою, а 

отже, застосування категорії «вини» у розумінні «психічного ставлення» до 

юридичних осіб є неможливим. Таким чином, запровадження інституту 

адміністративної відповідальності пов’язується із проблемою 

переосмислення категорії вини як характеризуючої ознаки суб’єктивної 

сторони складу адміністративного правопорушення. 

До проблем, яка вимагає наукового розгляду та практичного 

коригування, вважаємо пошук єдиного підходу до розуміння доцільності та 

можливості притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення 

порушень законодавства у сфері захисту довкілля юридичними особами. При 

цьому чинним законодавством України встановлюються механізми 

застосування спеціальної системи стягнень майнового характеру до 

юридичних осіб, які за своєю сутністю є заходами адміністративної 

відповідальності [2, с. 314]. 

Серед публікацій, що необхідно виділити, результати яких сприяють 

пошуку напрямів вирішення проблеми застосування заходів адміністративної 

відповідальності в цілому, і зокрема, встановлення дієвого механізму 
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адміністративної відповідальності юридичної особи, необхідно виділити 

праці В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, В.М. Бевзенка, Ю.П. Битяка, 

Л.Р. Білої-Тіунової, М.Ю. Віхляєва, В.М. Гаращука, Є.А. Гетьмана, 

І.П. Голоснічeнка, Р.А. Калюжного, С.В. Ківалова, Л.П. Коваленко, 

Н.В. Коваленко, І.Б. Коліушка, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, 

А.Т. Комзюка, О.В. Константого, Є.В. Курінного, М.В. Лошицького, 

Д.М. Лук’янця, П.С. Лютікова, Р.С. Мельника, О.І. Миколенка, 

О.М. Музичука, Н.Р. Нижник та ін. Проте з врахуванням надзвичайно 

низького рівня правової ефективності застосування заходів адміністративної 

відповідальності у сфері охорони довкілля набуває особливої актуальності 

набуває визначення його особливостей та напрямів удосконалення правового 

регулювання її механізму відносно результатів діяльності юридичних осіб. 

Попри відсутність у Кодексі України про адміністративні 

правопорушення [79] механізмів застосування механізмів адміністративної 

відповідальності до юридичних осіб в цілому, і зокрема, у сфері захисту 

довкілля, необхідно визначити ряд законодавчих актів встановлюються 

механізми застосування адміністративних санкцій до юридичних осіб. Так, у 

Законі України «Про виключну (морську) економічну зону» передбачено ряд 

правопорушень, вчинення яких є підставою для застосування до юридичних 

осіб заходів відповідальності за незаконну промислову діяльність (ст. 22), 

порушення правил безпечної експлуатації споруд (ст. 23), незаконну 

експлуатацію природних ресурсів (ст. 24), незаконне ведення морських 

наукових досліджень (ст. 25), забруднення морського середовища (ст. 26) 

[160].  

Зокрема, відповідно до ч. 4 ст. 22 Закону України «Про державне 

регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» [165] 

встановлюється відповідальність суб'єктів господарювання «за торгівлю на 

території України ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних 

металів, які не мають відбитка державного пробірного клейма або мають 
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відбиток підробленого державного пробірного клейма» у вигляді штрафу у 

розмірі ста відсотків вартості зазначених виробів, що знаходяться у продажу. 

Також встановлюється відповідальність суб’єктів господарювання за 

порушення вимог адміністративних приписів посадових осіб Державної 

пробірної служби України у формі штрафу у розмірі від двадцяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за діяльність щодо операцій 

з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням та виробами з них без 

дотримання державної обов’язкової реєстрації – у формі штрафу у розмірі від 

двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Аналіз норм зазначених законодавчих актів дозволяє зробити висновок 

про встановлення ними механізмів застосування відповідальності за 

порушення режиму використання природних ресурсів свідчить про 

намагання запровадження інституту юридичних осіб як суб’єктів 

адміністративно-деліктного провадження [84, с. 457].  

Фактично відповідні штрафні санкції сплачуються на рахунок 

державного бюджету України, мають характер адміністративних стягнень за 

процедурою їх виконання та застосування, і мають бути визначені 

відповідним адміністративно-деліктним законодавством, що відповідає їх 

сутності. Перепоною до запровадження адміністративної відповідальності 

юридичних осіб є застаріла правова конструкція до розуміння суб’єктивної 

сторони адміністративного правопорушення щодо необхідності встановлення 

психічного ставлення особи до вчиненого діяння, що є негативною 

«радянською» спадщиною, і не відповідає існуючим європейським 

стандартам правозастосування.  

Ю.О. Легеза, досліджуючи проблему інститут адміністративної 

відповідальності у сфері використання природних ресурсів, обґрунтовує, що 

наявність у системі адміністративно-господарських санкцій таких ознак, як 

майновий характер обмежень, а також віднесення до її складових таких 

санкцій, як штраф, конфіскація засобів і знарядь, конфіскація незаконно 

добутих природних ресурсів, є аргументацією її віднесення до 
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адміністративної чи кримінальної відповідальності юридичних осіб в цілому, 

і зокрема, у сфері захисту довкілля [111, с. 140-147].  Підхід, запропонований 

Ю.О. Легезою корелюється з підходом І.О. Віхровою, запропонованим  

підкреслює, що аргументацією недоцільності «підміни» правових інститутів 

– коли замість законодавчого визнання адміністративної (чи кримінальної, у 

разі підвищеного ступеня суспільної небезпеки вчиненого діяння) 

відповідальності «штучно» запроваджується інститут адміністративно-

господарських санкцій, якому притаманні такі риси : 1) підставою їх 

застосування є вчинення порушення правил здійснення господарської 

діяльності у сфері захисту довкілля, що не пов’язано з порушенням умов 

господарсько-правового договору; 2) на відміну від господарських санкцій, 

що виникають внаслідок порушень умов господарсько-правового договору, 

адміністративно-господарські санкції застосовуються уповноваженими 

органами державної влади або органами місцевого самоврядування, а не 

іншими органами чи стороною в зобов’язанні; 3) встановлюються 

адміністративно-господарські санкції виключно законами, а не підзаконними 

актами чи договором, якими визначаються види цих, порядок та підстави їх 

застосування [34, с. 152].  

Виділяється позиція І.Я. Куян, яка зазначає, у випадку вчинення 

правопорушень у сфері використання природних ресурсів накладаються не 

лише стягнення, передбачені у чинному Кодексі України про адміністративні 

правопорушення, але й ряд заходів адміністративного примусу, змістом яких 

є обмеження чи позбавлення особи спеціального права – права використання 

природних ресурсів чи об’єктів, права ведення екологічно значущої 

діяльності, в тому числі обмеження дії чи анулювання дозволів та ліцензій. 

Застосування таких стягнень встановлюється найчастіше нормами 

підзаконних нормативно-правових актів, і є за своєю сутністю заходами 

припинення правопорушень. Порівняння ознак адміністративних санкцій, які 

спрямовані на позбавлення осіб (фізичних і юридичних) спеціальних прав, 

зокрема зупинення дії, анулювання дозволів, ліцензій, зупинення, 
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припинення діяльності, дало підстави для ствердження відсутності суттєвої 

рівниці у змісті таких санкції [109, с. 8]. 

На практиці відбувається поєднання заходів адміністративної 

відповідальності із заходами, пов’язаними із здійсненням господарської 

діяльності суб’єктами правопорушень в цілому, і зокрема, у сфері захисту 

довкілля. Зокрема, у справі № 826/6868/14 Харківським окружним 

адміністративним судом за позовом Державної екологічної інспекції України 

прийнято рішення про накладення штрафу на фізичну особу ‒ підприємця за 

вчинення правопорушення, передбаченого ст. 78 КУпАП, у розмірі 136 грн., 

а також рішення про зупинення його діяльності з переробки соняшникової 

олії через порушення вимог охорони навколишнього природного середовища 

[236]. 

В основу розуміння суб’єктивної сторони адміністративного 

правопорушення покладається розуміння категорії «вина» як її складової як 

«психічного відношення особи до здійснюваної нею протиправної дії або 

бездіяльності у формі наміру або необережності, а також і до їх наслідків» [5, 

c. 170]. Така конструкція правової категорії «вини суб’єкта 

адміністративного правопорушення» вимагає встановлення інтелектуального 

й вольового моментів, залежно від змісту реалізації яких виділяються дві її 

форми : умисел (прямий та непрямий) та необережність (самонадіяність 

(легковажність) та недбалість). Встановлення факту того, що особа діє в 

умовах протиправної самонадіяності чи недбалості вимагає доведення, що 

особа знала або могла знати про настання негативних наслідків своєї 

діяльності, але легко розраховувала на їх ненастання, або особа не знала, але 

могла знати чи повинна була знати про такі результати вчиненого, - 

відповідно.  Дещо схожим за інтелектуальною характеристикою вини є 

непрямий умисел, що відрізняється від форм необережної вини наявністю 

свідомого інтересу суб’єкта адміністративного правопорушення у настанні 

негативних наслідків вчиненого діяння.  



102 

 

Повертаючись до проблеми встановлення сутності вини як ознаки 

суб’єктивної сторони адміністративних правопорушень у сфері захисту 

довкілля. Ю.О. Легеза здійснюючи характеристику суб’єктивної сторони 

адміністративних правопорушень у сфері захисту довкілля робить висновок, 

що застосування заходів адміністративної відповідальності як за наявності 

вини (у більшості випадків), так і без вини суб’єктів правопорушень. 

Антагоністичною є позиція М.М. Бринчука, який визначає вину особи як 

складову характеристики адміністративної відповідальності за вчинення 

екологічних правопорушень як психічне ставлення правопорушника до своєї 

протиправної поведінки, яка може виявлятися в дії чи бездіяльності. Вина, у 

свою чергу, може бути у формі умислу (прямого чи опосередкованого) чи 

необережності (самонадійності чи недбалості). Вину М. М. Бринчук визначає 

обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони складу адміністративного 

правопорушення у сфері захисту довкілля [27].  

Отже, проблема притягнення юридичних осіб до адміністративної 

відповідальності передусім пов’язується із неможливістю доведення їх вини 

через недосконалість механізмів встановленнясуб’єктивної сторони складу 

адміністративного правопорушення. 

Варто відзначити, що вчинення суб’єктами господарювання  у сфері 

використання природних ресурсів передусім переслідує мету власного 

економічного інтересу, при цьому нехтуються публічні інтереси у 

забезпеченні сталого розвитку довкілля, відновлення природних об’єктів та 

територій [147, с. 293].  

Беззаперечно встановлення суб’єктивної сторони адміністративного 

правопорушення, що вчинюється юридичною особою, вимагає встановлення 

сутності такої категорії, як «вина», що якісною характеристикою відношення 

особи до вчиненого протиправного діяння [89, с. 283].  

Варто відзначити, що ряд вчених обґрунтовують доцільність 

запровадження відповідальності юридичних осіб без вини, що 

обґрунтовується неможливістю визначення у них розуму та 
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психічногоставлення щодо вчинених ним діянь [19, c. 555-557], що робить 

неможливим застосування до них поняття вини, а отже, виключає 

можливість притягнення їх до адміністративної відповідальності відповідно 

до чинного КУпАП.  

Впровадження ідеї адміністративної відповідальності юридичних осіб 

без вини своїм корінням має концепцію цивільно-правової відповідальності 

юридичних осіб без їх вини у заподіянні майнової та/або моральної шкоди 

[251]. 

Противагою впровадження відповідальності юридичних осіб без вини є 

запровадження ідеї відповідальності колективного утворення та його вини, 

що вперше було проголошено Г.К. Матвеєвим [128, с. 209–241]. Реалізація 

такої ідеї створює підстави для звільнення від адміністративної 

відповідальності юридичної особи у разі заподіяння негативних наслідків її 

діяльності у разі настання обставин, уникненню яких було неможливо 

запобігти. 

Прихильники такої концепції визначають, що діяльність юридичної 

особи є вольовою, і спрямована на реалізацію власного суб’єктивного 

інтересу та волі [46, с. 230]. Визначення вини юридичної особи поєднується 

із встановленням вини фізичної особи, поведінка якого може бути 

пов’язаною із настанням негативних протиправних наслідків. Саме тому дії 

юридичної особи так чи інакше зумовлюються діями її працівників, і 

встановлення вини, її форми передусім характеризує діяльність людини як 

складової колективного утворення [32]. 

Встановлення суб’єктивної сторони адміністративного 

правопорушення у разі його вчинення юридичною особою не може 

пов’язуватись із встановленням психічного її ставлення до вчиненого, що не 

виключає визначення спрямованості їх волі, що є визначальною 

характеристикою інтелектуальної складової діяльності суб’єктів 

господарювання у сфері природокористування [146, с. 278]. А отже, з цього 
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випливає висновок, що визначення поняття «вини» юридичної особи буде 

якісно відрізнятися від визначення поняття «вини» фізичної особи. 

У цьому аспекті доречним є звернення уваги на «теорію злагодженості 

воль окремих індивідів», відповідно до якої вина юридичної особи 

визначається як колективна вина осіб, з яких складається дана юридична 

особа. Відповідно реалізація колективної вини є можливою шляхом 

прийняття колегіальних управлінських рішень, в тому числі ініціювання 

діяльності, спрямованої на заподіяння шкоди довкілля. Недостатній рівень 

ефективності організації управлінської діяльності юридичної особи є 

причиною допущення вчинення адміністративного правопорушення [59, 

с. 10]. Вина юридичних осіб проявляється через психічне ставлення її 

колективу до вчиненого ним протиправного винного діяння. 

Аргументація Ю.О. Легези щодо доцільності запровадження 

механізмів заходів відповідальності без вини у випадку заподіяння шкоди 

довкіллю, що відбувається внаслідок функціонування джерела підвищеної 

небезпеки. Відповідно до чинного законодавства України під об'єктом 

підвищеної небезпеки необхідно розуміти об'єкт, на якому 

використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або 

транспортуються одна або кілька небезпечних речовин  чи  категорій речовин 

у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові 

маси, а також інші об'єкти як такі, що відповідно до закону є реальною 

загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного 

характеру (ст. 1 Закону України «Про об'єкти підвищеної небезпеки») [190]. 

Відповідно до статті 69 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» особи, які володіють джерелом підвищеної 

екологічної небезпеки, зобов'язані компенсувати заподіяну шкоду 

громадянам та юридичним особам, якщо не доведуть, що ця шкода виникла 

внаслідок стихійних природних явищ або навмисних дій потерпілих [196]. 

На підтримку такого підходу варто навести позицію Д.М. Лук’янця, що 

досліджуючи категорію адміністративної відповідальності юридичних осіб і 
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застосування до них категорії вини, визначає, що : 1) юридичні особи не 

можуть мати власних психічних характеристик; 2) реалізація 

правосуб’єктності юридичних осіб здійснюється виключно через її 

уповноважені органи управління (одноособові чи колегіальні); 

3) притаманність юридичним особам внутрішньої організаційної структури; 

4) встановлена специфічна система правової та економічної оцінки діяльності 

юридичних осіб [123, c. 190]. 

В цілому погоджуючись з необхідністю встановлення механізмів 

адміністративної відповідальності без вини, необхідно зазначити, що вина як 

характеристика суб’єктивної сторони складу адміністративної 

відповідальності може бути застосовано виключно в аспекті оцінки 

правомірності діяльності фізичних осіб, а відтак не може бути визнана 

обов’язковою ознакою такої категорії. Відмова від такого розуміння 

суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення вимагає 

запровадження категорії «об’єктивної вини», що визначає можливість  

застосування вини колективного утворення, яким є юридична особа. Під 

об’єктивною виною пропонується розуміти вину організації, що порушує 

встановлені правила діяльності, до якої є можливим застосування 

адміністративних стягнень, тоді як під суб’єктивною виною пропонується 

розглядати ставлення цієї організації до вчиненого її співробітником діяння, 

тому основою відмежування відповідальності юридичних осіб та фізичних 

осіб є встановлення спрямованості інтересу, який визначає вектор поведінки 

суб’єкта правопорушення [7, c. 345]. 

Поєднання об’єктивного та суб’єктивного елементів вини створюють 

загальне поняття вини юридичної особи як ознаки вчиненого нею 

правопорушення та його юридичного складу. 

Д. М. Лук’янець визначає вину юридичної особи ставлення колективу 

юридичної особи до причинно-наслідкового зв’язку між їхніми діями 

(бездіяльністю) та протиправним діянням юридичної особи [122, с. 121], що 

завдають шкоди природним ресурсам. Кваліфікація діяння, вчиненого 
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юридичною особою, залежить від встановлення взаємозв’язку між діями її 

працівників, інтересами юридичної особи та можливими чи реальними 

наслідками таких взаємозв’язків. 

На противагу ідеї запровадження категорії «об’єктивної вини» 

виступають ряд вчених, що визначають створення загрози «політичних 

репресій» до юридичних осіб, в тому числі суб’єктів господарювання, 

оскільки в основу застосування такої категорії покладається застосування 

невизначеного нормативно «відомчого інтересу» чи «публічного інтересу», 

що за своєю сутністю є оціночною категорією [22, с. 27-28].   

Дійсно, категорія «публічний інтерес» попри її поступову 

популяризацію як складової характеристики правозастосовчих та 

правоохоронних процесів залишається невизначеною нормативно.  

В українському ж адміністративному просторі законодавче визначення 

публічного інтересу поки відсутнє. Єдину спробу нормативного оформлення 

дефініції публічного інтересу являє собою постанова Великої Палати 

Верховного Суду України від 13 лютого 2019 р. у справі № 810/2763/17, де 

його визначено як «важливі для значної кількості фізичних і юридичних осіб 

потреби, які, відповідно до законодавчо встановленої компетенції, 

забезпечуються суб'єктами публічної адміністрації. Тобто публічний інтерес 

є не чим іншим, як певною сукупністю приватних інтересів» [230]. На 

підставі цього визначення Великою Палатою Верховного Суду було 

доведено наявність у діях органу публічної адміністрації (Державіаслужби) 

цілі захисту публічного інтересу певного кола осіб (членів екіпажів 

повітряних суден та їх пасажирів, а також людей, які проживатимуть або 

перебуватимуть поруч), що полягав у недопущенні порушень норм чинного 

законодавства України при будівництві, яке могло би вплинути на безпеку 

цивільної авіації, створюючи загрозу життю і здоров'ю невизначеного кола 

людей. Цей приклад доводить практичну значущість категорії публічного 

інтересу при судовому розгляді адміністративних справ. 

Виділяється ряд спроб встановлення сутності публічного інтересу, що 
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здійснювались в ході розгляду та вирішення окремих категорій правових 

спорів. Зокрема, необхідним є відзначити положення Постанови Великої 

Палати Верховного Суду України від 13 лютого 2019 р. у справі 

№ 810/2763/17, де встановлено, що спрямованість на задоволення публічного 

інтересу як «важливих для значної кількості фізичних і юридичних осіб 

потреби» є сукупність приватних інтересів, що має визначати функціональну 

спрямованість діяльності органів публічної адміністрації [230]. У 

досліджуваній справі забезпечення реалізації публічного інтересу виявлялось 

у забезпечення потреб певного кола осіб (членів екіпажів повітряних суден та 

їх пасажирів, а також людей, які проживатимуть або перебуватимуть поруч) 

у проведенні будівельних робіт, уникаючи створення загрози життю і 

здоров'ю невизначеного кола людей.  

Наявність публічного інтересу як характеристики встановлення 

предметної юрисдикції адміністративного суду є положення Постанови 

Великої Палати Верховного Суду від 30 січня 2019 року у справі № 

826/2793/18 [228]. Предметом спору між Державною авіаційною службою 

України та Товариством з обмеженою відповідальністю «Орандж Буд» (далі - 

ТОВ «Орандж Буд»), Державною архітектурно-будівельною інспекцією 

України, Крюківщинською сільською радою, Києво-Святошинською 

районною державною адміністрацією Київської області у зазначеній справі 

стало використання земельної ділянки для забудови. Велика Палата 

Верховного Суду у постанові від 6 лютого 2019 р. у справі № 810/3046/17 

обґрунтувала доцільність визначення категорії «публічний» інтерес як 

сукупності інтересів держави та суспільства [229]. 

Норми чинного законодавства України прямо не визначають розуміння 

категорії «публічний інтерес», однак її запровадження є необхідним, що 

підтверджується результатами судової практики, що за своєю сутністю є 

динамічною характеристикою існуючих суспільних відносин. Також потреба 

встановлення нормативного розуміння категорії «публічного інтересу» 

закладена і у триваючих спробах гармонізувати національне законодавство, 
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зокрема, у сфері правової регламентації здійснення адміністративних 

процедур.  

Такою спробою є проект Закону України «Про адміністративну 

процедуру» № 9456 від 28 грудня 2018 р.  [157], де встановлено, що 

публічним інтересом є «інтерес держави, суспільства, громади, а також 

важливі для значної кількості фізичних та/або юридичних осіб інтереси та 

потреби». На необхідності застосування не лише кількісних суб’єктивних 

характеристик визначення категорії «публічний інтерес» наголошується у 

дисертаційному дослідженні Л.О. Золотухіної (2019 р.) [70]. Вченою 

обґрунтовуєтьсядоцільність розуміння категорії «публічний інтерес» як 

«сукупності визнаних державою історично усталених і ситуативних 

об’єктивно існуючих потреб, прагнень, цілей громадських об’єднань, 

окремих соціальних груп, територіальних громад, суспільства, нації та інших 

учасників правовідносин, механізм реалізації й захисту якої визначається 

відповідно до чинного законодавства України» [70, с. 25]. Таким чином, 

встановлення сутності публічного інтересу має залежити не від кількісної 

характеристики суб’єктів правовідносин, а і від встановлення їх об’єктового 

змісту.  

Іншим проблемним питанням у аспекті визнання юридичних осіб як 

суб’єктів адміністративного правопорушення є вимога індивідуалізації 

стягнення. З цього приводу необхідно зазначити, що недоцільним є 

ототожнення її відповідальності із відповідальністю її працівників. 

Передусім відповідальність юридичної особи має наставати у разі 

спрямованість вчиненого діяння на задоволення виключно її інтереси, 

оминаючи приватні інтереси виконавців правопорушення. Очевидним є 

питання щодо необхідності визначення співвідношення інтересів засновників 

юридичної особи та власне юридичної особи. Вбачається за необхідне 

підкреслити, що звільнення від відповідальності засновників юридичної 

особи у разі, якщо буде встановлено відсутність можливості знати про 

настання негативних наслідків від протиправної діяльності, тобто 
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доказування підлягає встановлення не лише об’єктивної вини, а і 

суб’єктивної її форми.  

Додатковими елементами суб’єктивної сторони складів 

адміністративних правопорушень є встановлення змісту мети та мотиву 

вчиненого діяння. Встановлення мотиву та мети адміністративного 

правопорушення найчастіше розглядається як його факультативна ознака, і 

безпосередньо може бути враховано, як правило, для визначення можливого 

характеру найбільш ефективного з точки зору правозастосування 

адміністративного стягнення.  

Запровадження заходів адміністративної відповідальності у сфері 

захисту довкілля здатно забезпечити підвищення рівня її ефективності, адже 

саме суб’єкти господарювання, підприємства – промислові гіганти є 

найчастіше найбільшими забруднювачами навколишнього природного 

середовища, при цьому до відповідальності притягаються окремі посадові 

особи таких учасників правовідносин, а безпосередні порушники 

продовжують функціонувати, не усуваючи негативних наслідків своєї 

діяльності.  

Діяльність суб’єктів господарювання в Україні, що мають дозвіл на 

спеціальне використання природних ресурсів, через низьку ефективність 

адміністративно-деліктного законодавства України здійснюють свою 

економічну діяльність з порушенням встановлених вимог щодо вжиття 

заходів про впровадження інноваційних технологій, демонструючи, як 

правило, споживацьке відношення до природних територій та об’єктів. 

Попри зростання статистичних показників кількості адміністративних 

правопорушень, вчинених юридичними особами, питання оптимізації 

адміністративної відповідальності юридичних осіб досі неналежним чином 

вирішується.  

Встановлення вини юридичної особи у вчиненні адміністративного 

правопорушення у сфері захисту довкілля вимагає встановлення 

спрямування діяльності її посадової особи на задоволення її власних 
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приватних інтересів, чи спрямовується на задоволення інтересів винного 

субєкта господарювання. Необхідним є встановлення факту відсутності у 

посадової особи відсутності можливості уникнення настання негативних 

наслідків діяльності юридичної особи, що призвело до порушення 

природоохоронних норм, які передбачають адміністративну відповідальність. 

Таким чином, запровадження інституту адміністративної 

відповідальності юридичних осіб за вчинення правопорушень у сфері захисту 

довкілля передбачає перегляду розуміння категорії вини як її складового 

елементу та встановлення унікальної системи стягнень, до яких, зокрема, 

необхідно віднести вилучення прибутку (доходу); накладення 

адміністративно-господарського штрафу; обмеження або зупинення 

діяльності суб’єкта господарювання; заборона реклами продукції, що 

виробляється юридичною особою-забруднювачем довкілля. 

 

Висновки до розділу 2: 

 

1. Встановлено, що існуючі проблеми правозастосування заходів 

адміністративної відповідальності, пов’язуються із недосконалістю чинного 

законодавства України, що не враховує сучасні реалії та потреби 

забезпечення охорони довкілля, що обумовлюється передусім безумовною 

застарілістю його норм, що в тому числі пов’язується з домінуванням в 

ньому «пострадянських» підходів до структурної побудови КУпАП. 

Аргументовано доцільність здійснення дослідження сутності 

адміністративної відповідальності у сфері охорони довкілля із застосуванням 

дедуктивного методу наукового пізнання, що дозволяє слідувати від 

розуміння загальноправової категорії до спеціальних її складових. 

Підкреслено, що фундаментальний підхід до розуміння категорії 

адміністративної відповідальності в межах розвитку сучасної 

адміністративно-правової науки визначається у наукових розробках  
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В. К. Колпакова, О. В. Кузьменко, А.Т. Комзюка, Т.О. Коломоєць, Ю.П. 

Битяка, В.М. Гаращука та ін. Виділено дослідження сутності 

адміністративної відповідальності у сфері охорони довкілля, здійснені в 

аспекті визначення як складової системи публічного управління 

(Ю.О. Легеза, І.Я. Куян, Д.В. Лазоренко, О.Ю. Салманова, Н.В. Коваленко, 

Ю.С. Шемшученко та ін.), в межах еколого-правових досліджень як 

складової системи гарантій забезпечення права людини на безпеку 

навколишнього природного середовища (В.І. Андрейцев, А.П. Гетьман, 

Р.С. Кірін, М.В. Шульга, А.М. Мірошніченко, М.В. Краснова та ін. ) 

Встановлено, що до ознак адміністративної відповідальності у сфері 

охорони довкілля відноситься: спеціальний характер адміністративних 

стягнень (зокрема, встановлення стягнення у вигляді вилучення незаконно 

здобутих природних ресурсів); відсутність між порушником та органом, 

уповноваженим на застосування заходів адміністративної відповідальності 

службово-владного підпорядкування; унікальний характер правового 

регулювання адміністративних правовідносин, що вимагає застосування не 

лише адміністративних правових норм, але і норм, що мають міжгалузевий 

характер дії (такими нормами є норми земельного, екологічного, 

інформаційного, природоресурсного, містобудівного законодавства тощо). 

Адміністративні правопорушення у сфері охорони довкілля 

класифіковано  за такими критеріями, якоб’єкт посягання (адміністративні 

правопорушення у сфері використання природних ресурсів (адміністративні 

правопорушення у сфері використання земельних ресурсів, надр, лісових 

та/або рослинних ресурсів, водних ресурсів, охорони атмосферного повітря, 

тварин; сукупність диференційованих об’єктів (до них належатьперевищення 

лімітів та нормативів використання природних ресурсів (ст. 91-2 КУпАП); 

невиконання вимог екологічної безпеки у процесі впровадження відкрить, 

винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських 

пропозицій, нової техніки, технологій і систем, речовин і матеріалів (ст. 91-1 
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КУпАП); відмова від надання чи несвоєчасне надання екологічної інформації 

(ст. 91-4 КУпАП); порушення вимог законодавства про охорону культурної 

спадщини (ст. 92 КУпАП); порушення законодавства про Національний 

архівний фонд та архівні установи (ст. 92-1 КУпАП); порушення вимог 

екологічної безпеки антропогенного навколишнього середовища (зокрема, 

порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, 

перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення 

або захоронення» (ст. 82 КУпАП); порушення правил ведення первинного 

обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або 

неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, 

знешкодження та видалення відходів» (ст. 82-1 КУпАП) та ін.; порушення 

правил та стандартів забудови населених пунктів («порушення державних 

стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил 

благоустрою територій населених пунктів» (ст. 152 КУпАП), знищення або 

пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення в межах 

населених пунктів та за їх межами, що не віднесені до лісового фонду (ст. 

153 КУпАП); як спосіб здійснення (у формі здійснення активних дій; шляхом 

бездіяльності; змішані); як місце вчинення (адміністративні правопорушення, 

вчинені на території населених пунктів; на території об’єктів природо-

заповідного фонду); як час вчинення (наприклад, вчинення полювання у 

нічний час); як знаряддя та засоби вчинення (застосування заборонених для 

використання пестицидів, агрохімікатів тощо). 

Аргументовано доцільність запровадження механізмів 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, спрямованих 

на погіршення рівня сприятливості довкілля для життя та здоров’я людини.  

На виконання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

Додатку ХХХ до глави 6 «Навколишнє природнє середовище» до розділу 5 

«Економічне і галузеве співробітництво» до Угоди про асоціацію України з 

Європейським Союзом обґрунтовано доцільність запровадження 

адміністративної відповідальності за недотримання належного рівня 
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екологічної небезпеки здійснюваної діяльності по забудові територій 

населених пунктів чи іншого роду використання природних та 

антропогенних об’єктів, а також за невжиття заходів по забезпеченню 

естетичної складової ландшафтів, що має стосуватися не лише збереження 

особливо цінних природних територій чи об’єктів історико-культурного 

призначення, а і будь-якого ландшафту, в тому числі урбаністичного, 

агроландшафту тощо.  

2. До складових елементів складу адміністративного правопорушення у 

сфері захисту довкілля віднесено сукупність його чотирьох елементів 

(об’єкту; об’єктивної сторони; суб’єкту; суб’єктивної сторони). На підставі 

врахування доктринальних галузевих положень щодо розуміння об’єкту 

адміністративного правопорушення (запропонованих, зокрема, у роботах 

О.В. Бєлікова, В.М. Гаращука, А.Т. Комзюка, Ю.О. Легези, Ю.С. Назар,Т.О. 

Коломоєць, О.Ю. Салманової та інших учених) запропоновано його 

авторське визначення та класифікація на безпосередні, видові та родові. 

На підставі визначених загальнотеоретичних наукових підходів до 

розуміння складу адміністративного правопорушення у сфері захисту 

довкілля виділеноу якості його родового об’єкту виділено суспільні 

відносини, пов’язані із забезпеченням безпеки використання природних 

об’єктів та природних ресурсів, вжиття заходів із їх відновлення, поліпшення 

та збереження, а також система суспільних відносин у сфері благоустрою 

населених пунктів, дотримання стандартів екологічної безпеки під час 

експлуатації  нерухомих об’єктів.На підставі зазначено авторського підходу 

визначено такі видові об’єкти адміністративних правопорушень у сфері 

захисту довкілля: як суспільні відносини у сфері охорони природи, 

використання природних ресурсів охорони культурної спадщини; як 

суспільні відносини у сфері благоустрою населених пунктів; як суспільні 

відносини у сфері стандартизації, якості продукції, метрології та 

сертифікації. 

З врахуванням зарубіжного досвіду правового регулювання 
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адміністративної відповідальності у сфері охорони довкілля таких країн, як 

Федеративна Республіка Німеччина, Латвійська Республіка, Французької 

Республіки на підставі здійсненого аналізу безпосередніх об’єктів 

адміністративних правопорушень у сфері охорони довкілля встановлено 

необхідність виключення ряду норм КУпАП задля усунення дублювання 

адміністративно-деліктних норм (зокрема, обґрунтовано доцільність 

виключення ст. 52 КУпАП «Псування і забруднення сільськогосподарських 

та інших земель», ст. 53-3 «Зняття та перенесення ґрунтового покриву 

земельних ділянок без спеціального дозволу», ст. 53-4 «Незаконне 

заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель» як такі, що 

дублюють ст. 53 КУпАП «Порушення правил використання земель» тощо). 

Визначено, що складовими об’єктивної сторони адміністративних 

правопорушень у сфері охорони довкілля є спосіб, місце, час, знаряддя та 

засоби їх вчинення. Встановлено, що способом вчинення адміністративного 

правопорушення у сфері охорони довкілля є активні дії (вчинення 

правопорушником власної діяльності, що за своєю сутністю протирічить 

вимогам чинного законодавства (наприклад, незаконне вивезення з України і 

ввезення на її територію об'єктів тваринного і рослинного світу (ст. 88 

КУпАП)); пасивні дії (бездіяльність, що виявляється у протиправному 

утриманні від вчинення певних правомірних дій (наприклад, невиконання 

правил і норм у процесі створення, виробництва, зберігання, 

транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронення 

мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших продуктів 

біотехнологій (ст. 90-1 КУпАП), приховування, перекручення або відмова від 

надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і 

зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та 

поводження з ними (ст. 82-3 КУпАП) та ін.); змішаний спосіб, що передбачає 

протиправне поєднання активних та пасивних дій (наприклад, порушення 

правил землеустрою (ст. 55 КУпАП), порушення порядку здійснення 

діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних 



115 

 

явищ (ст. 78-1 КУпАП) та ін.). 

Наголошено, що задля підвищення ефективності правозастосування 

заходів адміністративної відповідальності у сфері захисту довкілля є 

необхідним здійснення перегляду нормативного розміру таксового методу 

обчислення екологічної шкоди, адже саме такий показник є основою не лише 

для визначення розміру заподіяних збитків, а і кваліфікації вчиненого, 

зокрема, у частині відмежування заходів адміністративної та кримінальної 

відповідальності у сфері охорони довкілля. 

3. Встановлено, що відповідно до чинного національного 

законодавства застосування заходів адміністративної відповідальності за 

вчинення адміністративного правопорушення у сфері захисту довкілля 

передбачається до фізичних осіб, серед яких виділяються такі умовні групи, 

що можуть бути класифіковані за рядом критеріїв (за правовим 

статусом(фізичні особи (суб’єкти загальної адміністративної 

відповідальності) та посадові особи органів державної влади та місцевого 

самоврядування чи інших уповноважених суб’єктів публічного управління 

(суб’єкти спеціальної адміністративної відповідальності).  

Наголошено, що існуюча законодавча конструкція категорії «суб’єкт 

адміністративного правопорушення» є відносно застарілою і вимагає 

наявності у особи критерії її осудності, що фактично унеможливлює її 

застосування до юридичних осіб. Встановлено, що нормативною основою 

для правової реалізації механізму адміністративної відповідальності 

юридичних осіб є положення Законів України «Про відповідальність 

підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері 

містобудування», «Про виключну (морську) економічну зону», «Про ринок 

електричної енергії», «Про державне регулювання видобутку, виробництва і 

використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за 

операціями з ними» тощо. Підкреслено, що визначені зазначеними 

законодавчими актами відповідні штрафні санкції сплачуються на рахунок 

державного бюджету України, мають характер заходів державного примусу, 
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застосовуються суб’єктами владних повноважень з дотриманням вимог 

належних адміністративних процедур, на підставі чого обґрунтовується 

доцільність їх визначення як складової адміністративно-деліктного 

законодавства. Акцентовано, що перепоною до запровадження 

адміністративної відповідальності юридичних осіб є застаріла правова 

конструкція до розуміння суб’єктивної сторони адміністративного 

правопорушення щодо необхідності встановлення психічного ставлення 

особи до вчиненого діяння, що є негативною «радянською» спадщиною, і не 

відповідає існуючим європейським стандартам правозастосування.  

Зроблено висновок, що юридична особа ненаділена психікою, а отже, 

застосування категорії «вини» у розумінні «психічного ставлення» до 

юридичних осіб є неможливим. Наголошено, що запровадження інституту 

адміністративної відповідальності пов’язується із проблемою 

переосмислення категорії вини як характерної ознаки суб’єктивної сторони 

складу адміністративного правопорушення. 

Обґрунтовано «штучний» характер запровадження інституту 

адміністративно-господарських санкцій, якому притаманні такі риси : 1) 

підставою їх застосування є вчинення порушення правил здійснення 

господарської діяльності у сфері захисту довкілля, що не пов’язано з 

порушенням умов господарсько-правового договору; 2) на відміну від 

господарських санкцій, що виникають внаслідок порушень умов 

господарсько-правового договору, адміністративно-господарські санкції 

застосовуються уповноваженими органами державної влади або органами 

місцевого самоврядування, а не іншими органами чи стороною в 

зобов’язанні; 3) встановлюються адміністративно-господарські санкції 

виключно законами, а не підзаконними актами чи договором, якими 

визначаються види цих, порядок та підстави їх застосування.  

Встановлено, що визначення вини юридичної особи поєднується із 

встановленням вини фізичної особи, діяльність якої пов’язана із настанням 

негативних протиправних наслідків. Підкреслено, що діяльність юридичної 
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особи так чи інакше зумовлюються діями її працівників, і встановлення вини, 

її форми передусім характеризує діяльність людини як складової 

колективного утворення чи організації. 

Наголошено, що встановлення суб’єктивної сторони адміністративного 

правопорушення у разі його вчинення юридичною особою не може 

пов’язуватись із встановленням психічного її ставлення до вчиненого, що не 

виключає визначення спрямованості їх волі, що є визначальною 

характеристикою інтелектуальної складової діяльності суб’єктів 

господарювання у сфері природокористування.  

Підкреслено, що відмова від такого розуміння суб’єктивної сторони 

адміністративного правопорушення вимагає запровадження категорії 

«об’єктивної вини», що визначає можливість  застосування вини 

колективного утворення, яким є юридична особа. Запропоновано під 

об’єктивною виною юридичної особи розуміти вину організації, що порушує 

встановлені правила діяльності, до якої є можливим застосування 

адміністративних стягнень, тоді як під суб’єктивною виною пропонується 

розглядати ставлення цієї організації до вчиненого її співробітником діяння, 

тому основою відмежування відповідальності юридичних осіб та фізичних 

осіб є встановлення спрямованості інтересу, який визначає вектор поведінки 

суб’єкта правопорушення. 

Наголошено на необхідності вирішення проблеми співвідношення 

інтересів засновників юридичної особи та власне юридичної особи. 

Підкреслено, що звільнення від відповідальності засновників юридичної 

особи є можливим у разі, якщо буде встановлено відсутність у них 

можливості знати про настання негативних наслідків від протиправної 

діяльності чи можливість їх настання, тобто доказуванню підлягає 

встановлення не лише об’єктивної вини, а і суб’єктивної її форми.  

Окремі теоретико-методологічні й практичні проблеми розділу 

висвітлено в авторських наукових працях [262; 249; 244; 247]: 
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РОЗДІЛ 3. ПРАВОВА ЕФЕКТИВНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ 

 

3.1. Система адміністративних стягнень за вчинення 

правопорушень у сфері захисту довкілля як заходів адміністративної 

відповідальності 

 

Необхідно відзначити, що на законодавчому рівні є не встановленими 

мета та функції застосування адміністративних стягнень, що в окремих 

випадках може бути виокремлено на підставі їх нормативного врегулювання.  

Відповідно до ст. 23 КУпАП визначено, що метою застосування 

адміністративного стягнення є виховання особи, а також реалізація задач 

загальної та спеціальної превенції [79]. Такий підхід виключає можливість 

застосування заходів адміністративної відповідальності до юридичних осіб, 

але як ми з’ясували у попередньому розділі саме вони є найбільшими 

забруднювачами довкілля. 

З врахуванням моральної застарілості норм адміністративно-деліктного 

законодавства України, що обумовлено безпосередньо його розробкою та 

прийняття ще за «радянських» часів, коли правовою наукою навіть на рівні 

гіпотези не розглядалась можливість запровадження механізму 

адміністративної відповідальності юридичних осіб. О.Т. Зима визначає, що 

метою адміністративною відповідальністю є очікувані результати, наслідки 

застосування окремих видів обмежень (особистого, майнового чи змішаного 

характеру) [69, с. 62-64].  

Питання визначення системи адміністративних стягнень, встановлення 

їх функцій та мети застосування неодноразово були предметом наукових 

розробок таких вчених, як В.М. Бевзенко [20, c. 55-70], А.Т. Комзюк [3, с. 45-

60], В.К. Колпаков [90, с. 67-80], С.Т. Гончарук [42, с. 56-70], Ю.Х. Куразов 

[107, с. 67-75], Ю.О. Легеза [111, с. 140-147], Т.О. Коломоєць [85, с. 153-160] 
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та інших.  

М.О. Керезора досліджуючи категорію адміністративної 

відповідальності визначає її основні та додаткові функції. Основними 

функціями адміністративної відповідальності вченим виділяються такі, як 

покарання правопорушника, відновлення попереднього становища, що 

існувало до вчинення адміністративного делікту. Додатковими функціями 

адміністративних правопорушень вченим також виділяється функції 

загальної та спеціальної превенцій, що певною мірою корелюється із її 

основними функціями [75, с. 263-269].  

Адміністративно-деліктне законодавство перебуває у стадії 

реформування, необхідність якого є очевидною. Кодекс України про 

адміністративні правопорушення є тим нормативно-правовим актом, який 

перейшов й у спадок українській державі ще з радянських часів, 

характеризується наявністю в ньому застарілих складів адміністративних 

деліктів, незбалансованістю розмірів та видів адміністративних стягнень, що 

застосовуються та ряду інших проблем.  

Свого часу В.К. Колпаков зазначив, що у процесі реформування 

адміністративно-деліктного законодавства є необхідним взагалі відмовитися 

від застосування категорії стягнення, замінивши його на категорію 

«покарання», яке більше відповідає реалізованої сутності функції 

відповідних обмежень. Вчений підкреслює, що «обмеження є покаранням» 

[91, с. 45-46]. 

Реформування адміністративно-деліктного законодавства України є 

триваючим процесом [82]. У проекті Кодексу України про адміністративні 

проступки 2004 року прагнули подолати існуючу безсистемність 

адміністративних стягнень шляхом запровадження їх деталізації у бік 

збільшення (з восьми до чотирнадцяти). 

В цілому така ідея була оцінена представниками наукової еліти 

позитивно через запровадження системи адміністративних стягнень, що 

можуть бути застосовані до юридичних осіб, а також з врахуванням їх 
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відповідності сучасних соціально-економічних реалій [78, с. 293]. Варто 

відзначити, що запровадження до структури адміністративно-деліктного 

кодифікованого акту розширеної системи адміністративних стягнень 

фактично є відображенням вже наявного переліку санкцій, однак 

розпорошених і включених до структури звичайних законодавчих актів. 

Зокрема, мова йде про існуючу адміністративно-господарських санкцій.  

У попередньому підрозділі було обґрунтовано доцільність визнання 

суб’єктами адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у 

сфері використання природних ресурсів мають бути визнані не лише фізичні, 

але і юридичні особи ‒ суб’єкти господарювання, при цьому щодо останніх 

доцільним є поєднання застосування адміністративно-господарських санкцій 

та адміністративних стягнень [112, с. 5, 209-211]. Ю.О. Легеза, досліджуючи 

проблеми впровадження адміністративної відповідальності юридичних осіб 

за вчинення правопорушень у сфері використання природних ресурсів 

визначає, що специфікою таких механізмів є те, що вони реалізовуються у 

разі вчинення порушення правил здійснення господарської діяльності, 

пов’язаної з використанням природних ресурсів, а не за порушення 

договірних зобов’язань [110, с. 211]. Саме такий недоговірний характер 

заподіяння шкоди свідчить про можливість та доцільність запровадження 

підстав адміністративної відповідальності юридичних осіб у сфері захисту 

довкілля.  

Ще однією визначальною характеристикою, що свідчить про 

адміністративний характер застосовуваних до юридичних осіб санкцій в 

цілому, і зокрема, у сфері захисту довкілля, є те, що уповноваженим органом 

є відповідний орган публічної адміністрації, а не контрагент за господарсько-

правовим договором чи інший учасник господарсько-правового 

зобов’язання. Наступною особливістю прямо пов’язаною із визначеною 

специфікою суб’єктного складу таких правовідносин є нормативне 

визначення мінімальної та максимальної меж санкцій, що можуть бути 

застосовані до суб’єкта господарювання – забруднювача довкілля. Власне 



121 

 

нормами законодавчих актів встановлюються не лише розміри стягнень, а і 

процедура їх застосування [34, с. 152]. 

Впровадження ідеї застосування заходів адміністративної 

відповідальності до суб’єктів господарювання – забруднювачів довкілля 

вимагає звернення до вже існуючих підходів її реалізації у порядку статті 239 

Господарського кодексу України, де визначено перелік адміністративно-

господарських санкцій: вилучення прибутку (доходу); адміністративно-

господарський штраф; стягнення зборів (обов'язкових платежів); 

застосування антидемпінгових заходів; припинення експортно-імпортних 

операцій; застосування індивідуального режиму ліцензування на умовах та в 

порядку, визначених законом; зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення 

суб'єктом господарювання певних видів господарської діяльності; 

анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання 

окремих видів господарської діяльності; обмеження або зупинення діяльності 

суб'єкта господарювання; ліквідація суб’єкта господарювання та інші види 

державних обмежень (ст. 239) [45]. 

До переліку аргументів, що свідчать на доцільність запровадження 

заходів адміністративної відповідальності до юридичних осіб, що вчинюють 

порушення у сфері захисту довкілля є те, що саме у такий спосіб очевидно 

досягається виконання її функцій та реалізація її мети, що полягає у 

попередженні адміністративних правопорушень як порушником, так і 

іншими учасниками природоохоронних відносин [109, с. 8]. 

Адміністративно-господарські санкції, визначені главою 27 ГК України, 

фактично відповідно до загальновизнаної теорії адміністративного примусу 

належать до заходів припинення правопорушень [3, с. 55-60; 93, с. 88-95].  

Фактично віднесення до переліку адміністративних стягнень такої 

санкції за вчинення правопорушень у сфері захисту довкілля як позбавлення 

спеціального права, що може застосовуватись до фізичної особи (п. 5 ч. 1 

ст. 24, 30 КУпАП [79]), є еквівалентним до стягнення щодо застосування до 
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юридичної особи позбавлення ліцензії чи спеціального дозволу, що 

передбачається ст. 239 ГК України [45]. 

Так, І.Я. Куян, досліджуючи проблеми застосування заходів 

адміністративної відповідальності у сфері захисту довкілля, обгрунтуваня, 

що позбавлення спеціальних прав (права полювання, зупинення дії, 

анулювання дозволів, ліцензій, зупинення, заборона певних видів діяльності) 

доцільним застосовувати в межах встановленої адміністративної процедури, 

що має бути реалізована у судовому порядку розгляду адміністративної 

справи, а отже поза межами господарсько-правової відповідальності [109, с. 

10].  

З врахуванням того, що судова практика за своєю сутністю, ніж 

«статична» система національного законодавства, вже є випадки поєднання 

заходів адміністративної відповідальності, що застосовуються до посадових 

осіб суб’єктів господарювання, що допустили у своїй діяльності порушення 

норм та лімітів використання природних ресурсів та природних об’єктів, та 

механізмів застосування адміністративно-господарських санкцій, що 

визначено у ГК України. Зокрема, у справі № 826/6868/14 предметом 

оскарження було рішення про застосування Державною екологічною 

інспекцією України адміністративного стягнення до фізичної особи-

підприємця штрафних санкцій, передбачених ст. 78 КУпАП, у розмірі 136 

грн, що було поєднано із прийняттям рішення про зупинення його 

підприємницької діяльності з переробки соняшникової олії через порушення 

вимог охорони навколишнього природного середовища [236]. 

З врахуванням зазначених ознак адміністративної відповідальності у 

сфері захисту довкілля необхідно визначити, що адміністративними 

стягненнями є сукупність заходів державного примусу, що полягає у 

застосування майнових та особистих обмежень до порушника режимів 

охорони та захисту довкілля.  

Система адміністративних стягнень залежно від характеру обмежень, 
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що застосовуються до порушника можуть бути умовно класифіковано на 

стягнення особистого та майнового характеру.  

Відповідно до чинного законодавства України переважає застосування 

штрафних стягнень за вчинення адміністративних правопорушень у сфері 

захисту довкілля.  

Штрафи є найбільш поширеними за вчинення адміністративних 

правопорушень у сфері захисту довкілля.  

У зв’язку з цим хотілось б окрему увагу приділити визначенню 

сутності штрафу як виду адміністративного стягнення і ефективності його 

застосування у зв’язку з застосуванням заходів примусу у службовому праві, 

пов’язаному з притягненням до адміністративної відповідальності. 

Штраф як вид адміністративного стягнення за вчинення 

правопорушень у сфері захисту довкілля є найбільш розповсюдженим, що 

вимагає приділення необхідної уваги з’ясуванню їх сутності.  

Штраф відноситься до системи адміністративних стягнень, що 

відноситься до категорії заходів адміністративного припинення, що має 

характер майнових обмежень [16, с. 105]. Штраф виконують виховну, 

попереджувальну та заохочувальну функції, належність та ефективність 

реалізації яких залежить від встановлення розміру стягнення [15, с. 115]. 

Відповідно до чинного законодавства України мінімальний розмір 

штрафів складає три неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 

близько 3000 грн (ст.ст. 59, 61, 66, 67, 69, 70, 74, 75, 76, 82-1, 82-2, 82-3, 82-5, 

82-7, 83, 88-1, 91-1, 91-2, 91-4, 96, 103-3, 105, 106 КУпАП). Максимальний 

розмір складає 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (ч. 3 ст. 60 

КУпАП) [79]. 

На відміну від розмірів адміністративно-господарських штрафів, що 

застосовуються до юридичних осіб, розмір штрафів, передбачених КУпАП за 

більшістю статей, не переглядалось впродовж тривалого періоду часу, майже 

понад 10-15 років. Крім того коефіцієнтом обчислення розміру шкоди 
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визначається неоподаткований мінімум доходів громадян, що не 

переглядався вже понад 20 років. 

Відповідно до п. 5 розділу ХХ «Перехідних положень» Податкового 

кодексу України [149] встановлено, що розмір неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян складає 17 гривень. Суттєво впродовж останніх років 

здійснено перегляд адміністративних штрафів лише за вчинення 

адміністративних правопорушень за порушення режиму водокористування. 

Зокрема, розмір штрафів було збільшено до чотирьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян за допущення «обмеження у будь-який спосіб 

безперешкодного або безоплатного доступу громадян до узбережжя морів, 

морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах 

пляжної зони, а також до берегів річок, водойм та островів для загального 

водокористування, крім випадків, передбачених законом», а у разі 

повторності вчинення такого діяння посадовою особою органу влади чи 

юридичних осіб – до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(ст 60 КУпАП) [164]. Провадження у зазначеній категорії адміністративних 

справ віднесено до компетенції Державної  екологічної інспекції України (ст. 

242-1 КУпАП [79], п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію України» від 

19 квітня 2017 р. № 275 [177]). 

Окрім адміністративних штрафів до особи, винної у вчиненні 

адміністративного правопорушення у сфері охорони довкілля, у якості 

додаткового адміністративного стягнення може бути застосовано таке 

адміністративне стягнення, як конфіскація. Передбачено можливість 

конфіскації знарядь, матеріалів та засобів для їх виготовлення, з 

використанням яких пов’язувалось вчинення адміністративного 

правопорушення. Допускається конфіскація незаконно отриманих природних 

ресурсів та природних об’єктів чи інших майнових цінностей – отриманого 

доходу, грошей, що були незаконно набуті внаслідок порушення вимог 

законодавства у сфері охорони довкілля. 
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Застосування конфіскації предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, на відміну від 

застосування конфіскації майна в межах кримінального провадження, не 

передбачає безоплатного вилучення всього майна, що належать 

правопорушника, а лише того предмету, що став знаряддям вчинення 

правопорушення.  

 Крім того механізм притягнення до адміністративної відповідальності 

за вчинення правопорушення у сфері охорони довкілля у якості додаткового 

адміністративного стягнення передбачає позбавлення спеціального права на 

здійснення певним видом діяльності. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 85 

КУпАП встановлено, що у разі вчинення порушення правил полювання 

(полювання без належного на те дозволу, в заборонених місцях, у 

заборонений час, забороненими знаряддями або способами, на заборонених 

для добування тварин) чи таке, яке мало наслідком добування, знищення або 

поранення тварин повторно, тобто протягом одного року з моменту 

накладення адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 85 КУпАП, до винної особи може бути застосовано у 

якості додаткового покарання конфіскація незаконно добутих об'єктів 

тваринного світу чи без такої або позбавлення права полювання на строк до 

трьох років з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення 

правопорушення, які є приватною власністю порушника, з конфіскацією 

незаконно добутих об’єктів тваринного світу. При цьому зазначається 

відповідно до ч. 4 ст. 30 КУпАП, що позбавлення спеціального права заняття 

полюванням не може бути застосовано у разі, якщо так право є основним 

джерелом існування для правопорушника [79].  

В основі розуміння концепції державного примусу, обґрунтованої 

свого часу А.Т.Комзюком, покладено застосування об’єктно-суб’єктного 

критерію поділу на: а) заходи попередження можливих правопорушень та 

настання небезпечних для суспільства наслідків; б) заходи припинення 

протиправних дій; в) заходи покарання осіб, винних у вчиненні 
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правопорушень [60, с. 60-68]. 

Визначена А.Т. Комзюком концепція державного примусу в основу 

реалізації заходів попередження передбачає сприяння вчиненню 

правопорушень, що своїм результатом має досягнення правового режиму 

правопорядку. В сфері адміністративних правопорушень у сфері захисту 

довкілля такі заходи можуть бути умовно поділено на забезпечення 

попередження правопорушень, що заподіюють негативний вплив на 

природне довкілля; правопорушення, що заподіюють негативний вплив на 

антропогенне довкілля; правопорушення, що заподіюють негативний вплив 

на антропогенно-природне довкілля.  

Виконання заходів попередження адміністративних правопорушень у 

сфері захисту навколишнього середовища в умовах сучасних реалій 

відноситься передусім проведення оцінки впливу на довкілля, що вчинюється 

суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язується із використання 

природних ресурсів та природних об’єктів. 

Відповідно до ст. 2 Закону України від 23 травня 2017 року № 2059-

VIII [198] оцінка впливу на довкілля віднесено до системи адміністративних 

процедур, реалізація яких відбувається у наступні стадії: 

1) підготовка суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 

довкілля відповідно до вимог чинного законодавства України; 

2) проведення громадського обговорення планової діяльності суб’єкта 

господарювання; 

3) аналіз органом публічного управління поданої суб’єктом 

господарювання еколого-технологічної документації, а також підготовлених 

звітів чи рекомендацій, отриманих під час здійснення громадського 

обговорення такої інформації; 

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 

впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, здійсненого під час 

попереднього етапу адміністративної процедури; 
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5) надання управлінського рішення уповноваженим органом державної 

влади чи місцевого самоврядування. 

Правове регулювання здійснення оцінки впливу на довкілля 

відбувається відповідно до положень міжнародних правових актів, зокрема 

вимог Конвенції про оцінку впливу на навколишнє природне середовище в 

транскордонному аспекті, ратифікованої Законом України від 19.03.1999 № 

534-XIV [203] та Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції 

про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному аспекті, 

ратифікованого Законом України від 01.07.2015 № 562- VІІІ [204]. 

Проведення оцінки впливу на довкілля має відбуватися згідно з вимогами 

Положення про державну систему моніторингу довкілля, що визначено 

постановою Кабінету Міністрів України від 30. 03. 1998 № 391 [181]. Крім 

того необхідно відмітити, що здійснення оцінки впливу на довкілля має 

відбуватися з дотримання процедурних аспектів, визначених  Порядком 

функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та 

абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом 

про речовини, що руйнують озоновий шар, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.04.2006 № 554; 

Вимогами до переліку та змісту документів для надання експертного 

висновку про рівень надзвичайної ситуації, затверджені наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 04.09.2014  № 905 [172]; 

Критеріїв оцінки ризику потенційного впливу генетично модифікованих 

організмів на навколишнє природне середовище, затверджені наказом 

Міністерства екології та природних ресурсів України від 07.02.2011 №36 

[174]; Методичних рекомендацій «Оцінка ризику для здоров’я населення від 

забруднення атмосферного повітря», затверджені наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 13.04.2007 р. № 184 [175] тощо. 

Необхідно відзначити, що з метою впровадження європейських 

стандартів природоохорони, що обумовило необхідність розробки та 

прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», було виключено 
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розділ VI Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» [198], що регламентував особливості проведення державної 

екологічної експертизи, підготовки відповідної звітної документації. Таке 

виключення розділу із Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» свідчить про низький рівень правової законодавчої 

техніки і вимагає їх усунення. З врахуванням існуючих підходів до розуміння 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» як 

умовно «кодифікаційного» законодавчого акту вимагає визначення в ньому 

на рівні концептуальних підходів місця та ролі оцінки впливу на довкілля як 

засобу здійснення публічного управління у досліджуваній сфері. Так, М.І. 

Єрофеєв наголошує, що з метою гармонізації чинного національного 

законодавства України у сфері захисту довкілля та забезпечення його якості є 

необхідним визначення оцінки впливу на довкілля як складової управлінської 

діяльності [66, с. 142-143]. Вченим обґрунтовується доцільність встановлення 

на рівні концептуальних підходів визначення категорії «оцінки впливу на 

довкілля» як інструменту здійснення публічного управління у розумінні 

«встановлення відповідності хімічних, фізичних, біологічних та інших 

впливів господарської діяльності й стану довкілля показникам екологічної 

безпеки та іншим екологічним критеріям, визначеним законодавством 

України)» [66, с. 142-143]. Попри в цілому слушне зауваження, здійснене 

М.І. Єрофеєвим, щодо необхідності визначення оцінки впливу на довкілля як 

складової управлінської діяльності у відповідній сфері, є необхідним 

відзначити, що зазначення у Законі України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» принципів її здійснення та стадій проведення, їх 

класифікуючих критеріїв своїм результатом буде мати перевантаження 

чинного законодавства [66, с. 142-143].  

Оцінка впливу на довкілля за об’єктом проведення може бути умовно 

поділена на стратегічну екологічну оцінку загальнодержавних та 

регіональних програм, програм діяльності уряду; оцінка виробничої та іншої 

господарської діяльності, що планується; оцінка поточної діяльності, що 
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чинить вплив на довкілля, поточного стану навколишнього середовища та 

перспектив його змін, а також форми такої оцінки – моніторинг довкілля, 

екологічний аудит, інші види спеціальних оцінок небезпечних об’єктів, 

речовин та ризиків виникнення екологічних інцидентів. 

Система інструментів здійснення управлінської діяльності у сфері 

захисту навколишнього середовища включає відповідно здійснення 

інвентаризації природних ресурсів як складової публічного майна; 

екологічний аудит та моніторинг планової діяльності суб’єктів 

господарювання; оцінка поточної діяльності, що чинить вплив на довкілля, 

поточного стану навколишнього середовища та перспектив його змін, а 

також форми такої оцінки – моніторинг довкілля, екологічний аудит, інші 

види спеціальних оцінок небезпечних об’єктів, речовин та ризиків 

виникнення екологічних інцидентів. Варто відзначити, що оцінка впливу на 

довкілля відповідно до чинного законодавства України здійснюється 

відносно планової діяльності суб’єктів господарювання  у сфері 

використання природних ресурсів та природних ресурсів. При цьому 

відповідно до чинного адміністративно-деліктного законодавства України 

передбачено застосування заходів адміністративної відповідальності лише за 

порушення процедури оцінки впливу на довкілля. Необхідно відзначити, що 

відповідно до ст. 91-5 КУпАП передбачено відповідальність за надання 

завідомо неправдивих чи неповних відомостей про вплив на довкілля 

планованої діяльності, порушення встановлених законодавством вимог щодо 

здійснення оцінки впливу на довкілля, у тому числі порядку інформування 

громадськості та порядку проведення громадського обговорення і врахування 

його результатів (ч. 1), а також за недотримання під час провадження 

господарської діяльності, експлуатації об’єктів, інших утручань у природне 

середовище і ландшафти, у тому числі з видобуванням ресурсів корисних 

копалин, використанням техногенних родовищ корисних копалин, 

екологічних умов, передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля, 

рішенні про провадження планованої діяльності та проектах будівництва, 
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розширення, перепрофілювання, ліквідації (демонтажу) об’єктів, інших 

втручань у природне середовище і ландшафти, у тому числі з видобуванням 

корисних копалин, використанням техногенних родовищ корисних копалин, 

а також змін у цій діяльності або подовження строків її провадження - до 

моменту забезпечення виконання таких екологічних умов (ч. 2). За вчинення 

зазначених діянь передбачено застосування адміністративних штрафів у 

розмірі від п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян [79].  

Попри наведений вище перелік адміністративних процедур у сфері 

захисту довкілля, що включає не лише здійснення оцінки впливу, а і 

дотримання вимог здійснення екологічного моніторингу, екологічного 

аудиту, інвентаризації земель та інших видів природних ресурсів, 

відповідальність за недотримання принципів та стадій їх проведення чинним 

КУпАП не передбачено.  

Необґрунтоване відокремлення в якості окремої підстави застосування 

заходів адміністративної відповідальності порушення вимог та принципів 

проведення такої адміністративної процедури, як оцінки впливу на довкілля, 

веде до нівелювання значення інших їх різновидів.  

Задля забезпечення реалізації комплексного підходу до врегулювання 

захисту довкілля необхідним є нормативне визначення особливостей 

здійснення таких адміністративних процедур, як інвентаризація природних 

ресурсів, зокрема, нагальним є прийняття та розробка закону про 

інвентаризацію земель, про що наголошує у наукових розробках К.І. Рибалки 

[218, с. 110-115], що мають характер попереджувальних заходів державного 

примусу. Вирішення проблеми правової визначеності потребує проведення 

адміністративної процедури екологічного моніторингу та екологічного 

аудиту, про що зазначалось у наукових розробках О.А. Скакальського [226, с. 

155-157], В.Г. Потапенко, І.В. Шевчук  [150, с. 242-250], Е.В. Позняк [151, с. 

63-66] та ін.  
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Вище зазначене обґрунтовує необхідність внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення шляхом доповнення статтею 

наступного змісту :  

«Стаття 91-6. Порушення процедури здійснення інвентаризації, 

моніторингу та аудиту природних ресурсів та природних об’єктів 

Приховування інформації про стан і площу природних ресурсів та 

об’єктів (земель, вод, ділянок надр, лісів) загальнонаціонального та 

місцевого значення, порушення режиму здійснення екологічного моніторингу 

та аудиту, що призвело до порушення законних інтересів держави та/або 

територіальної громади, – тягне за собою накладення штрафу на посадових 

осіб від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян». 

Таким чином, з метою оптимізації реалізації попереджувальних та 

припиняючих заходів державного примусу необхідним є визначення підстав 

застосування адміністративної відповідальності за порушення стандартів 

здійснення адміністративних процедур.  

Як було з’ясовано, заходи адміністративної відповідальності у сфері 

охорони довкілля відносяться до категорії заходів адміністративного 

покарання.  

Недосконалість нормативно-правового визначення категорії 

«адміністративного стягнення» породжує триваючі наукові дискусії, 

спрямовані на встановлення її сутності. Задля забезпечення об’єктивного 

розгляду системи адміністративних стягнень у сфері захисту довкілля є 

необхідним звернутися до результатів наукових загальнотеоретичних 

розробок. Зокрема, Л.М. Рябцова визначає 

адміністративне стягнення як вид і міру 

відповідальності, застосування якого відбувається у 

встановленому чинним законодавством порядку, до особи, що вчинила 

адміністративнеправопорушення, при цьому, 
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очевидним є висновок, що вченим не обгрунтовується доцільність існування 

звязку вини і наслідків вчиненого як безумовних підстав до реалізації заходів 

адміністративної відповідальності [220, с.225]. Такий підхід заслуговує 

на підтримку, і корелюється з авторськими висновками, обґрунтованими у 

попередньому підрозділі цього дослідження.  

Варто відзначити, що такий підхід підтримано достатньо значною 

групою вчених, зокрема, у своїх наукових розробках О.В. Костьокова, шо 

обґрунтовує доцільність розуміння адміністративне стягнення як 

санкціонованого державою виду і міри відповідальності за вчинення 

адміністративного правопорушення, пріоритетною метою застосування якого 

є попередження вчинення нових правопорушень як самим правопорушником, 

так і іншими особами [103, с.97]. В.В. Петренко визначає такі ознаки 

адміністративного стягнення, як : їх встановлення державою, в особі її 

уповноважених органів (Верховної Ради України); визначена процедура їх 

застосування; досягнення поставленої мети реалізації [145]. Необхідно 

наголосити, що заходи адміністративної відповідальності не обмежуються 

застосування адміністративних стягнень.  

На необхідності встановлення негативних наслідків протиправної 

поведінки особи, як безумовної складової правомірності застосування заходів 

державного примусу наполягає у своїх дослідженнях Т.О. Коломоєць, при 

цьому вченою адміністративні стягнення залежно від характеру обмежень, 

що реалізуються поділено на обмеження морального, матеріального та 

фізичного характеру [6, с.79]. Таким чином, дослідницею виокремлюються 

такі ознаки адміністративних стягнень, як їх унікальна функція покарання 

правопорушника, і обумовленість їх застосування наявністю неправомірної 

поведінки особи. Такий підхід вченої домінуючу роль у механізмі 

застосування заходів адміністративної відповідальності відводить саме їх 

впливу на формування поведінки людини, унеможливлюючи їх реалізацію 

відносно юридичних осіб, а відтак знижуючи якість та ефективність 

адміністративно-деліктного законодавства. Конструкція статті 23 КУпАП 
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[79] також робить неможливим застосування необхідних механізмів 

застосування заходів адміністративних стягнень, адже зазначені нормативні 

положення спрямовані на реалізацію мети виховання особи, що, по-перше, не 

має значної правової ефективності в аспекті врегулювання відносин у сфері 

захисту довкілля, і, по-друге, не може бути змістовною характеристикою 

діяльності підприємства, що здійснює негативний вплив на навколишнє 

середовище. На виховній меті застосування адміністративних стягнень 

наполягають більшість представників правової науки. Такими є висновки, 

досягнуті у дослідженнях І.О. Личенко [118, с. 105-110], В.В. Петренко [145, 

с. 460-466] та ін. 

Відмінним є підхід, запропонований у монографічному дослідженні 

Н.Ю. Задираки [67, с. 492-510], де обґрунтовано необхідність віднесення до 

категорії публічного майна природних ресурсів, що дозволило авторові 

встановити запровадження категорії соціальної відповідальності, що здатна 

відобразити рівень готовності суб’єкта виконувати свої зобов’язання при 

оптимальному (з позиції суспільства) узгодженні інтересів індивіда, 

колективу та суспільства в цілому [87, с. 23]. З врахуванням зазначених 

міркувань вченою обґрунтовується доцільність застосування економічного 

критерію оцінки стану задоволення публічного інтересу, досягнення 

запланованих чи оптимальних економічних результатів, а також встановлено 

доцільність належності реалізації правового режиму публічного майна з 

врахуванням соціальних потреб, підтримання суспільного добробуту. 

Вище зазначені міркування, а також положення чинного законодавства 

України дозволяють зробити висновок про доцільність розуміння в якості 

цілей застосування адміністративного стягнення є : по-перше, забезпечення 

реалізації вимог  правової охорони та правового порядку особистих та 

публічних прав та інтересів, по-друге, реалізація заходів, спрямованої на 

відновлення заподіяної екологічної шкоди, чи вжиття заходів із усунення 

таких негативних збитків. 

До 2009 року систему адміністративнихстягнень складали: 
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попередження; штраф;оплатне вилучення предмета, який став знаряддям 

вчинення або безпосереднім об’єктомадміністративного правопорушення; 

конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім 

об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержанихвнаслідок 

вчинення адміністративного правопорушення; позбавлення спеціального 

права,наданого даному громадянинові (права керування транспортними 

засобами, права полювання); виправні роботи; адміністративнийарешт [79]. В 

2009 році Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

Українищодо вдосконалення регулювання відносин усфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху» [163]. 

За вчинення адміністративних правопорушень у сфері захисту 

довкілля, як правило передбачено застосування адміністративних штрафів, 

що мають характер майнових обмежень. Штраф необхідно відрізняти від 

накладення фінансових санкцій. Адміністративний штраф і його 

застосування спрямовано на реалізацію позитивного державницького впливу 

на психічний або майновий стан правопорушника, тоді як пріоритетною 

ціллю застосування фінансових санкцій до порушника є запровадження 

механізмів компенсації заподіяних збитків, що виникли внаслідок порушень 

умов договору та визначених в ньому зобов’язань. 

Г.В. Джагупов визначає штраф до заходів державного примусу, що 

визначається як зовнішній спонукальний засіб [52, с. 121]. Штраф 

відноситься до пріоритетних форм адміністративної відповідальності, що 

може застосовуватися у якості основного чи додаткового покарання, що 

передбачене в Особливій частині розділу II КУпАП [79]. Реалізація 

адміністративних штрафів відбувається у грошовій формі.  

Головними пріоритетами у здійсненні попереджувальних заходів у 

сфері захисту довкілля є створення ефективної дозвільно-ліцензійної системи 

щодо здійснення спеціального природокористування, проведення 

контрольно-наглядової діяльності якості використання суб’єктами 

господарювання, що містить негативний санкціонований вплив на 
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середовище, в тому числі шляхом проведення оцінки впливу на довкілля. 

Сприяння забезпечення захисту довкілля є формування високого рівня 

екологічної правової свідомості та правової культури.  

Розвиток адміністративно-деліктного законодавства вимагає пошуку 

оптимальних шляхів вирішення питання ефективності його застосування в 

цілому, і зокрема, - у сфері довкілля. Основною причиною низької 

ефективності системи заходів відповідальності, що застосовується у сфері 

охорони довкілля в Україні, є декларативність здійснюваної державної 

політики. 

Варто відзначити, що попри наявну системи адміністративних 

стягнень, що передбачають застосування не лише заходів майнових 

обмежень, і відповідних особистих обмежень, зокрема, застосування 

попередження до правопорушника у сфері охорони довкілля не є поширеним 

відповідно до  чинного законодавства України. Втім необхідно наголосити, 

що застосування попередження є достатньо ефективним заходом 

адміністративної відповідальності, що здатен забезпечити досягнення 

реалізації такої мети впливу, як виховання особи та профілактика вчинення 

подібних правопорушень у майбутньому.  

Попередження належить до категорії основних адміністративних 

стягнень, що здійснює на людини обмеження у вигляді морального впливу на 

неї, при цьому обмежень майнового характеру не відбувається.  

Застосування попередження як виду адміністративного стягнення за 

вчинення адміністративного правопорушення допустимим є можливим, якщо 

прямо передбачено чинним законодавством. При цьому необхідно 

підкреслити, що правопорушення, за вчинення яких допускається 

застосування попередження можуть бути умовно згруповані за об’єктом 

посягання на : 1) відносини у сфері використання природних ресурсів 

(ст. ст. 79, 83-1, 85 КУпАП); 2) відносини, пов’язані з забезпеченням вимог 

експлуатації будівель, споруд, обладнання (ст. ст. 95-1, 99, 175); 3) відносини 

у сфері обігу інформації (ст. 92-1); 4) відносини у сфері фінансів та 
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підприємництва (ст. 159,164-1).  

Попри незначну поширеність застосування попередження як різновиду 

адміністративних стягнень визначення його сутності дозволить сприяти 

оптимізації його впровадження у національний правовий простір України. 

Енциклопедичний підхід до розуміння категорії «попередження» зводиться 

до встановлення його сутності як міри відповідальності, головною метою 

якого є забезпечення виховання особи, яка вчинила адміністративне 

правопорушення, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як 

самим правопорушником, так і іншими особами [256, с. 660]. 

До умов застосування попередження як заходу адміністративної 

відповідальності відноситься доцільність його впровадження лише у разі 

вчинення малозначного адміністративного делікту [254, с. 48; 30, с. 18-19]. 

Відповідно до положень ст. 26 КУпАП України встановлено, що 

попередженням є захід адміністративного стягнення, що виноситься у 

письмовій формі. У ряді випадків, визначених чинним законодавством 

України, винесення попередження може бути здійснено у інший допустимий 

спосіб [79]. Зокрема, нормами Митного кодексу визначено, що накладення 

попередження за порушення митних правил відбувається у вигляді 

прийняття відповідної постанови стосовно неприпустимості таких діянь у 

майбутньому [132].  

Аналіз норм чинного законодавства України, а також наявних науково-

практичних коментарів до нього дозволяє визначити такі характерні ознаки 

попередження у системі адміністративних стягнень, які необхідно 

виокремити. Передусім попередження є «найлегшим основним 

адміністративним стягненням», що є альтернативною санкцією у порівнянні 

із застосуванням штрафу. Неприпустимим є заміна попередження іншими 

видами адміністративного покарання. Належність застосування 

попередження проявляється у дотриманні встановленої процедури його 

реалізації. Негативний вплив, що відбувається у разі застосування до 

правопорушника попередження, виявляється у громадському осуді винного 
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суб’єкта, що виконує функції як загальної, так і спеціальної превенцій [79, с. 

75-76; 80, с. 72-73]. Подібний підхід збережено у навчальному посібнику 

«Адміністративна відповідальність в Україні», підготовленому за загальною 

редакцією А.Т. Комзюка [3, с. 28].  

Втім зазначене на встановлює єдині концептуальні підходи до 

з’ясування сутності «попередження» як виду адміністративного стягнення, 

що пов’язується передусім із дискусійністю нормативних положень 

відповідного адміністративно-деліктного законодавства України.  

Зокрема, професором В.К. Колпаковим попередження визначається як 

«самостійна міра за вчинення незначних адміністративних порушень, а також 

щодо осіб, які вперше вчинили проступок і при цьому мають добрі 

характеристики» [90, с. 329]. Щодо встановлення процедури застосування 

попередження вченим визначається доцільність його офіційного 

оприлюднення імені держави осудження протиправного діяння органом 

адміністративної юрисдикції, що переслідує мету донесення до винного 

інформації про подальшу недопустимість таких дій у майбутньому. 

Застосування попередження виявляється лише у виховному впливі на 

правопорушника, і не передбачає застосування майнових обмежень [90, с. 

329; 88, с. 99].  

На морально-виховному впливі, що має попередження до 

правопорушника, визначено у наукових розробках С.Т. Гончарука [42, с. 25; 

43, с. 5]. Моральний аспект впливу попередження визначено у наукових 

працях Б.В. Дрейшева [58, с. 51].  

Сутність попередження має виявлятися в осуді від імені держави особи, 

яка вчинила адміністративний проступок, що забезпечує усунення 

можливостей його повторення у майбутньому [58, с. 52]. На необхідності 

реалізації застосування попередження органами державної влади та їх 

службовими особами, визначає його унікальний характер у порівнянні із 

санкціями, що застосовуються за порушення приватно-правових зобов’язань 

наголошується у наукових працях Н.В. Хорощак [250,с. 65].  
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Варто визначити ще одну специфічну характеристику попередження як 

виду адміністративних стягнень, що полягає у його інформаційному 

змістовному наповненні [4, с. 66].  Інформаційний характер попередження 

сприяє забезпеченню ефективності застосування попередження [121, с. 247-

248].  

А.Т. Комзюк при цьому узагальнюючи систему адміністративних 

стягнень визначає переважно виховний ефект попередження [4, с. 231].  

Застосування будь-якого адміністративного стягнення, в тому числі і 

попередження, на думку Д.М. Бахраха, має переслідувати не лише кару 

правопорушника, а і досягнення реалізації загальної та спеціальної превенції  

[17, с. 35]. 

Ю.Х. Куразов досліджуючи сутність попередження визначає її як 

«офіційний осуд вчиненого проступку, інформування особи про 

антигромадський характер її поведінки, застереження особи від повторного 

вчинення таких проступків» [107, с. 17]. Варто відзначити, що 

адміністративне стягнення на відміну кримінальних покарань переслідує 

передусім не кару правопорушника, що безумовно реалізує таку задачу, але і 

повинна забезпечити відновлення порушених прав та інтересів, та усунення 

можливостей вчинення у майбутньому відповідних деліктів.  

Попередження має відповідні правові наслідки до правопорушника, що 

є для нього небажаними [19, с. 545]. Саме такий комплексний зміст заходу і 

дозволяє погодитися із позицією А.Т. Комзюка щодо того, що 

«попередження … за важливістю займає друге місце після штрафу» [93, с. 

230]. Такий підхід корелюється із підходом запропонованим у наукових 

розробках Ю.Х. Куразова, який визначає, що попередження як вид 

адміністративного стягнення має застосовуватися як складова соціальної 

справедливості [107, с. 19-20].  

Однак в тому розумінні, у якому існує попередження відповідно до 

норм чинного адміністративно-деліктного законодавства, є неможливим його 

застосування до юридичних осіб-забруднювачів довкілля, що порушують 
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умови спеціального та загального природокористування. Обґрунтування 

доцільності запровадження механізмів адміністративної відповідальності до 

юридичних осіб як пріоритетних правопорушників у сфері захисту довкілля, 

вимагає кореляції розуміння такого адміністративного стягнення, як 

попередження, у аспекті визначення можливостей його реалізації відносно 

неживих істот. «Виховний» вплив може і повинен застосовуватись і до 

юридичних осіб, метою такого «виховання» має бути створення умов, за яких 

для порушника ускладняється реалізація його протиправних намірів в 

цілому, і зокрема, - у сфері охорони довкілля. Досягнення такого результату 

у відносинах запровадження адміністративної відповідальності до 

юридичних осіб виступає зупинення спеціального дозволу на використання 

природних ресурсів чи природного об’єкту, в тому числі і зменшення лімітів 

на його забруднення. Відновлення спеціального дозволу юридичної особи на 

використання природних ресурсів чи природних об’єктів допускається у разі 

вжиття заходів особою, спрямованих на відновлення та підвищення якості 

довкілля для життя та здоров’я людини.  

 

 

3.2. Напрями забезпечення ефективності механізму 

адміністративної відповідальності у сфері захисту довкілля 

Відповідно до ч. 1 ст. 38 КУпАП адміністративне стягнення може бути 

накладено впродовж двох місяців з моменту вчинення адміністративного 

правопорушення у сфері охорони довкілля; у разі вчинення триваючого 

правопорушення адміністративне стягнення - не пізніш як через два місяці з 

дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні 

правопорушення підвідомчі суду [79]. Як було встановлено застосування 

заходів адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у 

сфері охорони довкілля відповідно до розуміння чинного законодавства 

(тобто, правопорушень, передбачених  главою 7 (ст. ст. 52 - 91-5)), за 

винятком визначених інших органів державної влади, відносяться до 
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компетенції Державної екологічної інспекції. Зокрема, такими 

адміністративними правопорушеннями є правопорушення, передбачені 

статтями 47 - 50, 52 - 53-1, 53-3 - 54, 59 - 77-1, статтею 78 (крім порушень 

санітарних норм), статтями 78-1 -79, статтями 80-83 (крім порушень 

санітарних норм), частинами першою і третьою статті 85, статтями 86-

1, 87, статтею 89 (щодо диких тварин), статтею 90-1 (крім порушень 

санітарних норм), статтями 91-1 - 91-4, статтею 95 (крім порушень санітарних 

норм та норм ядерної безпеки), статтею 153, статтею 167 (щодо реалізації 

нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам 

стандартів, норм та правил) і статтею 188-5 [79]. 

До підвідомчості суду відносяться розгляд та застосування заходів 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, передбачених 

ч.ч. 2, 4, 5 ст. 85 («повторне порушення правил полювання (полювання без 

належного на те дозволу, в заборонених місцях, у заборонений час, 

забороненими знаряддями або способами, на заборонених для добування 

тварин) чи таке, яке мало наслідком добування, знищення або поранення 

тварин»; «грубе порушення правил рибальства (рибальство із застосуванням 

вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших 

заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову особами, які не мають 

дозволу на промисел, вилов водних живих ресурсів у розмірах, що 

перевищують встановлені ліміти або встановлену правилами любительського 

і спортивного рибальства добову норму вилову»; «порушення правил 

здійснення інших видів спеціального використання об'єктів тваринного 

світу»), ст.ст. 85-1 («виготовлення, збут, зберігання чи реклама заборонених 

знарядь добування (збирання) об'єктів тваринного або рослинного світу»), 

88-88-2 («незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об'єктів 

тваринного і рослинного світу»; «порушення порядку придбання чи збуту 

об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у 

неволі або в напіввільних умовах»; «порушення правил створення, 

поповнення, зберігання, використання або державного обліку зоологічних, 
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ботанічних колекцій та торгівлі ними»),  ст. 89 («жорстоке поводження з 

тваринами»), 90 («порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, 

занесених до Червоної книги України»), 91 («порушення правил охорони та 

використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду»), 91-5 

(«порушення вимог законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля») 

КУпАП.  

Органи Національної поліції України уповноважені застосовувати 

штрафні санкції за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених 

ст.ст. 80, 81 КУпАП (в частині перевищення нормативів вмісту 

забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів). Також 

до компетенції органів Національної поліції України відноситься розгляд та 

вирішення по суті матеріалів адміністративної справи про вчинення дій, що 

полягають у жорсткому поводженні з тваринами (ст. 89 КУпАП) [79; 189]. 

До компетенції Державної служби України з питань праці відноситься 

застосування заходів адміністративної відповідальності за вчинення 

правопорушень, передбачених ст.ст. 57 («Порушення вимог щодо охорони 

надр»), 58 («Порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному 

вивченню надр»).  

При цьому, необхідно відзначити, що з врахуванням запропонованого 

авторського підходу до розуміння категорії «довкілля» як сукупності 

природних та антропогенних компонентів, що впливають на якість 

життєдіяльності людини, то необхідно розглянути питання провадження 

щодо таких деліктів. Зокрема, такими є правопорушення, передбачені ст.ст. 

93 «Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з 

безпечного ведення робіт у галузях промисловості», 94 «Порушення вимог 

законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та 

облік вибухових матеріалів у галузях промисловості», провадження у яких 

відноситься до компетенції Державної служби України з питань праці [79].  

Необхідно відзначити, що за вчинення окремих видів адміністративних 

правопорушень у сфері охорони довкілля передбачена класифікація органів, 
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що уповноваженими на притягнення до адміністративної відповідальності, 

залежно від розміру передбаченого адміністративного стягнення. Наприклад, 

за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 58 КУпАП – «Порушення 

правил і вимог проведення робіт по геологічному вивченню надр», визначено 

згідно із п.2 ч. 2 ст. 231 КУпАП, уповноваженими на застосування заходів 

адміністративної відповідальності, якщо розмір стягнення не перевищує 

двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  є державні 

інспектори Державної служби України з питань охорони праці; головні 

державні інспектори, начальники інспекцій Державної служби України з 

питань охорони праці, та їх заступники – якщо штраф до п’ятдесяти п’яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; начальники управлінь і 

відділів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони праці, та їх заступники – якщо штраф до 

шістдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; керівник 

Державної служби України з питань охорони праці, та його заступники – 

якщо штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [79; 180]. 

Застосування заходів адміністративної відповідальності, передбачених 

за вчинення ст. 57 КУпАП – «Порушення вимог щодо охорони надр» - 

визначена така градація правозастосовчих суб’єктів, як : державні інспектори 

- штраф до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян; головні державні інспектори, начальники інспекцій Державної 

служби України з питань охорони праці, та їх заступники - штраф до 

трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; начальники 

управлінь і відділів Державної служби України з питань охорони праці, та їх 

заступники - штраф до трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян; керівник Державної служби України з питань охорони 

праці, та його заступники - штраф до шестисот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян [79]. 

Відносно до п. 2 ч. 2 ст. 236 КУпАП до уповноважених органів 

застосування заходів адміністративної відповідальності у сфері охорони 
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довкілля відносяться лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи органів державної 

санітарно-епідеміологічної служби - щодо адміністративних правопорушень, 

передбачених ст. 78, 80-83 КУпАП, що стосуються порушення порядку 

здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї 

фізичних та біологічних факторів; випуска в експлуатацію транспортних та 

інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих 

речовин у відпрацьованих газах; експлуатації авто- мото- транспортних та 

інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих 

речовин у відпрацьованих газах; порушення вимог щодо поводження з 

відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, 

утилізації, знешкодження, видалення або захоронення; порушення правил 

ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями 

поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, 

використання, знешкодження та видалення відходів; виробництва продукції з 

відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та 

технологічної документації; приховування, перекручення або відмова від 

надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і 

зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та 

поводження з ними; змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких 

в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу; порушення 

правил передачі відходів; порушення встановлених правил і режиму 

експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів; 

порушення вимог законодавства у сфері хімічних джерел струму; 

захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів; порушення 

правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації 

та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та 

інших препаратів [79]. 

До компетенції Державної служби України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів [179] відноситься розгляд 
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адміністративної справи про вчинення правопорушення, передбаченого 

ст. 83-1 КУпАП – «порушення законодавства про захист рослин» [79].  

До компетенції Державної служби геології та надр України [178] 

належить застосування заходів адміністративної відповідальності за 

вчинення правопорушень, передбачених ст.ст. 57 «Порушення вимог щодо 

охорони надр», 58 «Порушення правил і вимог проведення робіт по 

геологічному вивченню надр», 58-1 «Порушення вимог щодо видобутку 

корисних копалин» КУпАП [79].  

До компетенції Державного агентства рибного господарства України 

відноситься розгляд адміністративних справ, що передбачають вчинення 

адміністративного правопорушення, що полягає у вчиненні порушення права 

державної власності на тваринний світ (ст. 50 КУпАП), порушення правил 

рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП), експлуатація на водних об'єктах 

водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням (ст. 86-1), 

перевищення затверджених лімітів та нормативів використання природних 

ресурсів (ст. 91-2)  [79; 176]. 

До компетенції Державного агентства лісового господарства 

відноситься справи про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтями 49, 63-70, 73, 75, 77 КУпАП, однак необхідно 

підкреслити, що відповідно до положень Указу Президента України від 20 

червня 2019 року № 419/2019 [159] втратило чинність положення про його 

діяльність, що унеможливлює реалізацію суб’єктом владних повноважень 

своїх функцій.  

До компетенції Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства відноситься розгляд та застосування заходів адміністративної 

відповідальності за вчинення правопорушень у сфері використання об’єктів 

тваринного світу (статтею 50, частиною першою статті 85, статтями 91-

2 і 188-5 КУпАП [79]). 

З врахуванням обґрунтованого авторського підходу до розуміння 

категорії довкілля до органів, уповноважених забезпечувати розгляд 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n293
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n410
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n456
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n464
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n472
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n297
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n561
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n628
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n628
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n628
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2090
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2090
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адміністративних справ, пов’язаних із забудовою населених пунктів, 

необхідно віднести і Державну інспекцію містобудування України, що була 

утворена 13 березня 2020 року внаслідок ліквідації Державної архітектурно-

будівельної інспекції України (ст. 244-6) [191; 183; 79]. 

На користь пропозиції віднесення до категорії «адміністративних 

правопорушень у сфері охорони довкілля» адміністративно-деліктних 

проваджень з питань дотримання вимог здійснення містобудівельної 

діяльності свідчить і наявна правозастосовча та судова практика. Вартим 

уваги є розгляд адміністративної справи № 809/1806/16 [232], де предметом 

спору було рішення Тлумацької районної державної адміністрації щодо 

надання дозволу на надання у постійне землекористування земельної ділянки 

для забудови (будівництва свиноферми), при цьому позивач (мешканець с. 

Тарасівка) був позбавлений права брати участь в обговоренні та внесенні 

пропозицій до детального плану території, розробленого для с. Грушка 

(сусіднього села). При цьому заплановане будівництва свиноферми було 

заплановано на відстані 1000 м від будинку позивача, хоча відповідно до 

положень Наказу МОЗ України № 173 від 19.06.96 р.  «Про затвердження 

Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» 

[173], встановлений норматив організації санітарно-захисна зони для таких 

суб’єктів господарювання як  1500 м. Представником фізичної особи-

позивача виступила громадська організація «Екологія. Право. Людина». На 

стороні відповідача у якості третьої особи, що не заявляло самостійних вимог 

виступило фермерське товариство, що подало до Тлумацької районної 

державної адміністрації відповідну проектну документацію. На стороні 

позивача у якості третіх осіб, що не заявляла самостійних вимог було 

декілька мешканців с. Тарасівка. При цьому заплановане будівництво 

сільськогосподарського підприємства за рішенням суду не порушувало 

нормативні положення Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» [196], передбаченого ч. 1 ст. 9, де встановлено,  що 

«кожен громадянин України має право на участь в обговоренні та внесення 
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пропозицій до проектів нормативно-правових актів, матеріалів щодо 

розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть негативно 

впливати на стан навколишнього природного середовища, внесення 

пропозицій до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

юридичних осіб, що беруть участь в прийнятті рішень з цих питань». При 

цьому обґрунтуванням рішення Івано-Франківського окружного 

адміністративного суду було те, що на етапі проектування будівництва 

свиноферми не може бути здійснено негативний вплив на стан 

навколишнього природного середовища, що означає, на думку суду, 

правомірність прийнятого рішення, а відтак і встановило правомірність 

положень  розпорядження Тлумацької районної державної адміністрації № 

109 від 23 лютого 2016 року [232]. З означених міркувань Івано-

Франківським окружним адміністративним судом було встановлено хибність 

посилання позивача у досліджуваній справі на положення Враховуючи 

наведене вище, безпідставним та передчасним є також посилання позивача на 

порушення положень Постанови Кабінету Міністрів України №771 від 29 

червня 2011 року «Про затвердження Порядку залучення громадськості до 

обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан 

довкілля» [182], з мотивів, що довкіллям є виключно сукупність природних 

ресурсів та їх компонентів, а відтак сільськогосподарська діяльність як 

діяльність людини чи організацій не є складовою довкілля. Варто відзначити, 

що таке розуміння категорії довкілля унеможливлює фактично реалізацією 

особи права на безпечне довкілля, адже людина не може завжди існувати в 

межах природного навколишнього середовища, людина в першу чергу є 

складовою антропогенно-природного середовища.  

На користь такого авторського підходу є нормативні положення чинної 

Конституції України та Цивільного кодексу України.  

Так, відповідно до ст. 50 Конституції України застосування категорії 

довкілля корелюється із такими складовими життєдіяльності людини[100], як 

безпека харчових продуктів, що дозволяє зробити припущення, що реалізація 



147 

 

права людини на безпечне для життя та здоров’я людини довкілля передусім 

пов’язується із забезпечення безпеки середовища існування людини, що 

складається не лише із сукупності природних компонентів, а і включає в себе 

території населених пунктів та інших антропогенних об’єктів. У ст. 293 

Цивільного кодексу України віднесено до системи особистих немайнових 

прав людини, що забезпечує її фізичне буття, і право на безпечне довкілля у 

розумінні забезпеченої та гарантованої чинним законодавством України 

можливості «користуватися здоровим та сприятливим для життя 

навколишнім природним середовищем, вживати чисту питну воду, дихати 

чистим повітрям тощо, а також можливість перебувати у сприятливому для 

життя і здоровя середовищі проживання (включаючи місце проживання, 

навчання, відпочинку, харчування тощо)» [137, с. 490]. Такий підхід 

фактично є підтвердженням доцільності розуміння безпечного довкілля для 

життя та здоровя людини не лише відповідних природних умов, але і 

природно-антропогенних та атропогенних умов існування людини, тобто 

умов, пов'язаних із здійсненням сільськогосподарської діяльності в тому 

числі.  

У задоволенні позовних вимог у досліджуваній справі було відмовлено, 

при цьому з врахуванням зазначеного авторського підходу відмовлено хибно. 

На зазначене рішення Івано-Франківського окружного адміністративного 

суду було подано апеляційну скаргу. В ході апеляційного провадження у 

справі № 809/1806/16 рішення суду першої інстанції було залишено без змін 

[233]. Касаційне провадження у справі № 809/1806/16 відкрито 16 січня 2018 

року ухвалою колегії суддів (Стародуба О.П. (суддя - доповідач), суддів - 

Берназюка Я.О., Кравчука В.М) Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду  [237]. Станом на 1 березня 2020 року у досліджуваній 

справі не винесено жодного іншого судового рішення.  

Такі приклади по суті низької ефективності судового контролю, 

неналежної реалізації форм здійснення публічного управління свідчать про 

необхідність оптимізації нормативно-правових положень забезпечення 
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безпеки довкілля для життя та здоровя людини передусім з метою 

забезпечення їх правової ефективності. 

Проблема забезпечення правової ефективності реалізації 

адміністративних норм в цілому, і зокрема, норм про адміністративну 

відповідальність є предметом триваючих наукових дискусій, хоча і відносно 

нових за своїм часовим проміжком виникнення.  

Визначальною категорією, з якою корелюється правова ефективність 

адміністративно-правових норм, є забезпечення реалізації та захисту 

публічного інтересу, що обґрунтовано у науково-практичних розробках 

А. С. Пашкова, Д. М. Чечота [142, с. 3]. 

На необхідності забезпечення взаємозв’язку правотворення та 

правозастосування визначено у монографічному дослідженні 

П. М. Рабиновича (2008 р.) [213, с. 13-21] та ін. 

Варто виокремити докторську дисертацію І.В. Болокан, де висвітлено 

питання оптимізації вирішення загальнотеоретичних та практичних проблем 

реалізації норм адміністративного права (2017 р.). Так, вченою до складових 

системи гарантій забезпечення правової ефективності віднесено опитмізацію 

впровадження заходів адміністративної відповідальності [25, с. 159], 

зазначаючи, що саме застосування норм адміністративного права є тим 

засобом забезпечення реалізації захисту та охорони публічного інтересу, 

будучи тим унікальним регулятором суспільних відносин, за допомогою чого 

належним чином здійснюється виконання та додержання адміністративно-

правових приписів [25, с. 295]. 

Ефективними є лише ті адміністративно-правові норми, як зазначає 

І.В. Болокан, що здатні вирішити покладені на них правові завдання, мету їх 

прийняття, і відображують галузевий специфічний вплив на відповідні 

суспільні відносини [25, с. 381-382]. 

Д.С. Припутень, розглядаючи напрями оптимізації адміністративної 

відповідальності у службовій сфері, підкреслює, що її забезпечення має  

базуватися на її здатності гарантувати відповідність між вчиненим діянням 
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(диспозицією статті адміністративно-деліктного законодавства) та 

адміністративним стягненням, що може бути застосовано до 

правопорушника [155, с. 401-402]. 

Встановлення системи суб’єктів адміністративно-деліктного 

провадження у справах щодо охорони довкілля засвідчило її необґрунтовану 

розгалуженість, при цьому достатньо значна частина суб’єктів владних 

повноважень (близько третини) починаючи з червня 2019 року перебуває у 

стадії їх трансформації та перетворення, що визначає низьку ефективність 

здійснення ними покладених функціональних цілей та завдань їх діяльності.  

Зазначене вимагає провести дослідження з питань застосування 

окремих статей КУпАП, що передбачають адміністративну відповідальність 

за вчинення правопорушень у сфері охорони довкілля. Зокрема, за вчинення 

правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 85 КУпАП, що полягає у порушенні 

режиму полювання повторно, тобто вчиненого протягом одного року з 

моменту накладення адміністративного стягнення за вчинення 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 85 КУпАП, за даними Єдиного 

реєстру судових рішень було розглянуто понад 4500 адміністративних справ.  

З метою визначення правової ефективності адміністративно-правових 

норм у сфері охорони довкілля в цілому, і зокрема, охорони об’єктів 

тваринного світу було здійснення вибірковий контент-аналіз 135 

адміністративних справ за останні п’ять років (2014-2019 рр.), що дозволило 

встановити такі узагальнюючі авторські висновки. Так, понад у 40% 

розглянутих адміністративних матеріалів про застосування заходів 

адміністративної відповідальності за повторне незаконне полювання, серед 

яких у більшості випадків судом було встановлено відсутність складу 

адміністративного правопорушення, у 4 % було закрито провадження через 

пропущення строків застосування адміністративного стягнення, у 5% - 

справу було повернути на  доопрацювання суб’єкту адміністративно-

деліктного провадження. 



150 

 

У понад більшості випадків було особу до адміністративної 

відповідальності. Практика накладення адміністративних стягнень за 

вчинення правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 85 КУпАП, виходячи з 

матеріалів судової практики останніх п’яти років, зводиться до застосування 

штрафів у розмірі від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян, і при цьому лише в 12% випадків було застосовано конфіскацію 

незаконно добутої дичини. Відсоток застосування такого адміністративного 

стягнення, як позбавлення спеціального права на володіння зброєю, є 

надзвичайно низьким і складає лише близько 6%, що з врахуванням 

повторності вчиненого є необґрунтованимпом’якшенням застосованих 

заходів державного примусу. Крім того, в аналізованих матеріалах судових 

рішень до доводів, що свідчать про недоцільність застосування такого 

додаткового адміністративного стягнення судами не наводиться аргументація 

того, що полювання та мисливство для правопорушника є основним 

джерелом забезпечення існування, як того вимагають нормативні положення 

ч. 4 ст. 30 КУпАП, що свідчить про їх низьку правову ефективність. У 5% 

досліджуваної категорії справ судами було застосовано усне попередження 

через їх малозначність. 

Ю.Х. Куразов досліджуючи категорію малозначних адміністративних 

проступків відносить до них лише ті, в результаті вчинення яких заподіяно 

незначну шкоду [108, с. 151]. 

Дослідження категорії «малозначності» адміністративного 

протиправного діяння неодноразово було предметом наукових розробок в 

Україні, так і поза її межами. Вартим уваги є висловлений О. І. Миколенком, 

А. С. Васильєвим висновок про необхідність нормативного врегулювання 

критеріїв малозначності справи про адміністративне правопорушення, що 

унеможливлює хибні передумови для поширення обсягу дискреційних 

повноважень щодо вирішення цього питання суб’єктом владних повноважень 

[131, с. 65-66].  
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Серед ґрунтовних комплексних досліджень категорії малозначності 

адміністративного правопорушення необхідно виділити дисертацію 

С. О. Рєзника [215, с. 5], де визначено два концептуальних підходи до 

визначення його сутності як підстави для звільнення від відповідальності 

(прихильниками якої є О. М. Бандурка, А.Т. Комзюк, Ю.П. Битяк, 

В.К. Колпаков та ін.) або ж як критерію персоніфікації механізму 

адміністративної відповідальності (С. Г. Стеценко, Т. О. Коломоєць, Є.В. 

Курінний, В.В. Доненко, Н. В. Хорощак, Ю. О. Легеза, Ю.Х. Куразов та ін.). 

В ході проведеного дисертаційного дослідження С.О. Рєзником було 

обґрунтовано авторський підхід до встановлення переліку підстав визнання 

адміністративної справи малозначною, до яких їм було віднесено: 

1) відповідний розмір адміністративного стягнення, що передбачено 

санкцією статті акту адміністративно-деліктного законодавства (вченим 

пропонується визнати як малозначними правопорушеннями є діяння, за 

вчинення яких передбачено застосовування штрафів не менше, як три 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян; попри слушність наведеної 

пропозиції С.О. Рєзника [215, с. 15-16] варто відзначити, що мінімальний 

розмір штрафних санкцій вченим був запропоновано майже 10 років тому і 

має бути переглянути з врахуванням сучасних реалій і має складати не 

менше, ніж двадцять неоподаткованих мінімумів доходів громадян); 2) 

визначення переліку способів, застосування яких не заподіює суттєвої шкоди 

суспільним відносинам та інтересам (відтак, в аспекті нашого дослідження 

такими способами не може бути визнано підпал, порушення норм 

проведення робіт, пов’язаних із геологічною та гірничою розробкою 

родовища корисних копалин тощо); примирення з постраждалою особою про 

відшкодування заподіяної шкоди охоронюваним чинним законодавством 

інтересам, що вимагає законодавчого визначення особливостей здійснення 

процедури медіації;; вчинення правопорушення вперше, і при цьому воно не 

завдало істотної шкоди охоронюваним публічним правам та інтересам; 

можливість та доцільність застосування адміністративного стягнення, що 
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може бути на місці вчинення адміністративного правопорушення; 

встановлений скорочений строк розгляду справи про адміністративне 

правопорушення. 

Хибною є пропозиція С.О. Рєзника щодо необхідності віднесення до 

переліку підстав визначення протиправного діяння малозначним його 

вчинення через скрутне матеріальне становище правопорушення [215, с. 16]. 

Адже таким підходом по суті можливо виправдати будь-який прояв 

протиправної поведінки суб’єкта, а отже створюються передумови для 

додаткових корупційних ризиків. 

У разі визнання діяння малозначним має бути передбачено можливість 

застосування у якості основного адміністративного стягнення винесення 

попередження.  

Попри таку встановлену процедуру існують приклади застосування 

судами «усного» попередження до особи, винної у вчиненні 

адміністративного правопорушення, навіть попри відсутність такої 

безпосередньої санкції відповідної статті адміністративно-деліктного 

законодавства. Зокрема, у справі №743/1388/15-п Ріпкинський районний суд 

Чернігівської області через малозначність вчиненого пенсіонером ОСОБОЮ 

1 порушення вимог наказу начальника Чернігівського прикордонного 

загону№ 118-од від 09.08.2014 року «Про тимчасові режимні обмеження», 

що полягало у вчиненні полювання на території Любецької селищної ради 

Ріпкинського району Чернігівської області поблизу с. Кукари, при цьому суд 

обмежився усним попередженням правопорушника (ст. 22 КУпАП) [235].  

Втім чинне законодавство прямо не визначає відмінностей між усним 

попередженням як заходом, що застосовується у разі визнання діяння 

малозначним, і попередження як різновиду основного адміністративного 

стягнення.  

Визначення поняття усного зауваження, процедури та критеріїв його 

застосування чинним адміністративно-деліктним законодавством не 
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передбачено, втім воно використовується судом з метою персоніфікації 

адміністративної відповідальності правопорушників.  

Забезпечення правової ефективності механізму адміністративно-

правової відповідальності у сфері охорони довкілля вимагає визначення 

механізму застосування заходів адміністративної відповідальності до 

юридичних осіб, винних у заподіянні шкідливого впливу на навколишнє 

середовище. Слушною є пропозиція Ю.О. Легези, щодо доцільності 

обґрунтування необхідності запровадження такої системи адміністративних 

стягнень до юридичних осіб, винних у вчиненні правопорушень у сфері 

охорони довкілля, як: накладення адміністративного штрафу, розмір якого 

повинен бути у порівнянні із розміром, встановленим для фізичних осіб 

більшим у 5-10 разів; обмеження або зупинення діяльності суб’єкта 

господарювання [110, с. 213-214; 263, с. 102].  Реалізація висловленої вченою 

пропозиції Ю.О. Легези може бути реалізовано шляхом внесення змін до 

чинного КУпАП, де повинно бути передбачено процедуру запровадження 

відповідальності юридичних осіб у випадку заподіяння шкоди навколишньому 

природному та антропогенному середовищу. Зокрема, необхідним є 

визначення такого переліку адміністративних стягнень, що можуть 

застосовані до юридичних осіб. Необхідно статтю 24 КУпАП викласти у 

наступній редакції : 

«За вчинення адміністративних правопорушень до фізичних осіб 

можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення: 

1) попередження; 

2) штраф; 

2-1) штрафні бали; 

3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; 

4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; грошей, 

одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення; 
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5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові 

(права керування транспортними засобами, права полювання); 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю; 

5-1) громадські роботи; 

6) виправні роботи; 

6-1) суспільно корисні роботи; 

7) адміністративний арешт; 

8) арешт з утриманням на гауптвахті. 

Законами України може бути встановлено й інші, крім зазначених у 

цій статті, види адміністративних стягнень. 

Законами України може бути передбачено адміністративне 

видворення за межі України іноземців і осіб без громадянства за вчинення 

адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок. 

До юридичної особи, внаслідок протиправної діяльності якої було 

заподіяно шкоду довкіллю (природному, природно-антропогенному, 

антропогенному) чи створено передумови до заподіяння такої шкоди 

можуть бути застосовані такі стягнення: 

а) штраф; 

б) позбавлення спеціального дозволу (ліцензії) на використання 

природних ресурсів; 

в) встановлення пролонгованої заборони отримання спеціального 

дозволу (ліцензії) на використання природних ресурсів; 

г) вилучення незаконно отриманого прибутку (доходу), отриманого у 

зв’язку незаконним використанням природних ресурсів чи природних 

об’єктів; 

д) обмеження або зупинення діяльності; 

е) ліквідація юридичної особи». 

Запровадження пролонгованої заборони отримання спеціального 

дозволу (ліцензії) на використання природних ресурсів для юридичних осіб, 
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а також позбавлення фізичної особи права заняття відповідними видами 

діяльності (зокрема, права зайняття полювання) як обов’язкового 

додаткового адміністративного стягнення протягом певного визначеного 

строку з моменту притягнення її до адміністративної відповідальності за 

вчинення правопорушення у сфері охорони довкілля дозволяє підвищити 

ефективність запобігання у майбутньому таким протиправними проявам.  

Забезпечення ефективності застосування заходів адміністративної 

відповідальності пов’язується із оптимізацією існуючої системи 

громадського контролю. Як зазначає О.Е. Лейст, головною проблемою 

застосування юридичної відповідальності є забезпечення її невідворотності, 

досягнення мети покарання [117, с. 97]. 

Засоби громадського контролю не мають конкурувати з засобами 

юридичної відповідальності, що застосовуються суб’єктами владних 

повноважень, а мають їх доповнювати, забезпечуючи досягнення виконання 

надзвичайно важливого для українського суспільства завдання – розбудови 

механізму діяльності публічної служби на засадах прозорості, об’єктивності 

прийняття управлінських рішень, що кінцевим своїм результатом має 

належний рівень реалізації прав та законних інтересів людини як головний 

вектор розвитку сучасної держави. 

До суб'єктів громадського контролю відносяться громадські об'єднання 

[168], інші недержавні утворення, окремі громадяни України чи їх соціальних 

груп. Такі суб’єкти громадського контролю можуть брати участь у спірних 

відносинах, в тому числі у взаємовідносинах з державою та її органами.  

Реалізація здійснення функцій громадського контролю має базуватись 

на визначених конституційних положеннях та статей чинних нормативно-

правових актів. Зокрема, відповідно до ст. 34 Конституції України 

гарантується право на доступ до інформації [100], а отже і відповідного 

реагування суб’єктів владних повноважень на інформаційні запити 

громадськості чи її окремих представників. 
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Згідно з нормативними вимогами, громадське об’єднання є за своєю 

сутністю добровільним об’єднанням фізичних осіб та/або юридичних осіб 

приватного права, утвореним з метою реалізації здійснення та захисту прав і 

свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, 

культурних, екологічних, та інших публічних (суспільних) інтересів (ст. 1 

Закону України «Про громадські об’єднання») [168].  

Відповідно до встановленої нормативної класифікації громадські 

об’єднання можуть бути поділені за функціональним спрямуванням їх 

діяльності на громадські організації (громадське об’єднання, засновниками 

та членами (учасниками) якого є фізичні особи), громадські спілки 

(громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного 

права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного 

права та фізичні особи) (ч.ч. 3, 4 ст. 1 Закону України «Про громадські 

об’єднання») [168]. Громадські об’єднання є одним із суб’єктів, що мають 

можливості до реалізації функції громадського контролю в сучасних умовах. 

Реалізація функції громадського контролю може здійснюватися 

шляхом подання звернення окремим громадянином чи їх групою [188], що 

має відповідати ознаками формалізованої процедури реалізації вимог 

положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» [166], 

Закону України «Про доступ до судових рішень» [167], Закону України «Про 

запобігання корупції» [171], Закону України «Про захист персональних 

даних» [185] та інших.  

Необхідно відзначити, що до проблем застосування штрафів як видів 

адміністративних стягнень за вчинення правопорушень у сфері охорони 

довкілля відноситься значний відсоток оскаржень постанов відповідних 

уповноважених органів. Низький рівень правової культури субєтів 

правозастосування у сфері охорони довкілля (тобто органів державної 

влади), професійної підготовки посадових осіб субєктів публічного 

управління у досліджуваній сфері є наслідком численних адміністративних 

спорів, де предметом оскарження виступають постанови про застосування 
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заходів адміністративної відповідальності, зокрема, штрафів. 

Свідченням некомпетентності посадових осіб органів 

правозастосування у сфері охорони довкілля є достатня значна кількість 

адміністративних справ, де в результаті судового розгляду приймалось 

рішення про повернення матеріалів про адміністративне правопорушення на 

доопрацювання. Зокрема, у справі № 484/57/20 надісланий від Державної 

екологічної інспекції у Миколаївській області адміністративний матеріал 

Первомайським міськрайонним судом Миколаївської області було 

направлено суб’єкту адміністративно-деліктного провадження на 

доопрацювання [234]. Такі рішення не є поодинокими, зокрема, у справі 

201/6150/17-п cуддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська 

встановлено необхідність здійснення додаткових процесуальних дій з боку 

територіального органу Державної екологічної інспекції України з метою 

вирішення задачі доведенняскладу адміністративного правопорушення[231]. 

Зазначене свідчить про низький рівень професіоналізму посадових осіб 

правозастосовчих органів у сфері охорони довкілля, що своїм наслідком має 

недостаню ефективність реалізації механізмів адміністративної 

відповідальності.  

Сприяє оптимізації провадження у справах про адміністративні 

правопорушення у сфері охорони довкілля визначення особливості реалізації 

процесуальної правосубєктності учасників відповідного провадження. 

Учасниками адміністративно-процесуального статусу адміністративної 

справи у сфері охорони довкілля є субєкт владних повноважень як орган 

правозастосування та безпосередньо забруднювач чи інша особа, що своїми 

діями чи бездіяльністю створює умови для заподіяння шкоди навколишньому 

середовищу чи у інший спосіб порушує встановлені вимоги та ліміти 

використання природних ресурсів та природних обєктів.  

Відповідно до ст. 268 КУпАП особа, яка притягається до 

адміністративної відповідальності має право: знайомитися з матеріалами 

справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при 
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розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого 

фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової 

допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною 

мовою й користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, 

якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі [79]. 

Гарантією правомірності застосування заходів адміністративної 

відповідальності у сфері охорони довкілля є встановлення вимоги розгляду 

адміністративної справи в присутності особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності. Допустимість розгляду та вирішення 

адміністративно-деліктної справи поза присутності особи передбачається за 

умови належного її повідомлення про час та місце її публічного 

врегулювання, якщо при цьому від неї не надійшло клопотання про 

відкладення розгляду справи. Законодавством не визначена форма 

клопотання. Варто відзначити, що така нормативна невизначеність своїм 

результатом має існування процесуальних спорів щодо відповідності 

вимогам «належності» повідомлення особи про час та місце розгляду 

адміністративної справи. Виходячи із наявної судової практики визначається 

належним здійснення повідомлення особи про розгляд справи про 

адміністративне правопорушення у сфері охорони довкілля  шляхом її 

сповіщення через рекомендований лист з повідомленням без яких-небудь 

судових відміток. Поштове повідомлення про доставку рекомендованого 

листа є доказом забезпечення реалізації принципу належності повідомлення 

особи про місце та час розгляду справи про адміністративні правопорушення. 

При цьому наявність підпису особи, що отримала рекомендований лист чи 

його відсутність не є обовязковим.  

Розвиток інформаційних технологій, глобалізація суспільних відносин 

вимагає оптимізації механізмів забезпечення доступу до правосуддя та до 

інших механізмів захисту обєктивних та субєктивних прав та інтересів. 

Зазначені міркування свідчать про обумовленість та доцільність активізації 

процесів із запровадження системи електронного документообігу та 
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електронного судочинства. В межах функціонування системи електронного 

документообігу та автоматичного розподілу адміністративних справ  

«Електронний суд» створюються умови не лише подання  позовної заяви в 

режимі он-лайн, а й визначаються умови інформаційної взаємодії між  

судовою установою, учасниками судового процесу, а також іншими 

публічно-управлінськими структурними елементами національної правової 

системи [241]. До позитивних характеристик запровадження електронного 

судочинства необхідно віднести передусім економію кадрових, фінансових 

ресурсів, а отже економію ресурсів державного бюджету.  

Доступ до надання електронних судових послуг здійснюється через 

реєстрацію у системі шляхом внесення відомостей про учасників 

провадження, їх електронних адрес, що реалізується в результаті подання 

позовної заяви чи в заповнення запиту на офіційному веб-сайті [241]. 

Реєстрація у електронній системі документообігу розгляду та 

вирішення публічно-правових спорів дозволяє досягти реалізації принципу 

оперативності здійснення провадження у справі, зокрема, щодо необхідності 

забезпечення своєчасного повідомлення її учасників щодо призначення дати 

та часу проведення судового засідання, що безумовно є свідченням 

підвищення ефективності функціонування адміністративних судів в Україні 

[71, с. 154-155]. Уніфікації процедури реалізації повідомлення учасників 

судового провадження сприятиме розроблення та прийняття спеціального 

нормативно-правового акту, що має затвердити типовий порядок надсилання 

учасникам судового процесу текстів судових повісток у вигляді SMS – 

повідомлень [73, с. 88-90; [71, с. 156]. Попри зазначені позитивні зрушення у 

реалізації інформаційного забезпечення судового провадження у 

адміністративно-деліктних справах під час незалежних соціологічних 

опитувань посадові особи зазначають на певному формалізмі такої діяльності 

[72, с. 222-225]. Міжтим відповідно до ст. 268 КУпАП встановлено право 

особи на на ознайомлення з матеріалами справи, надавати пояснення, 
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подання доказів, клопотань, безпосередньо або ж через уповноважених 

представників, що діють на законних підставах чи договірних.  

У адміністративно-деліктних справах у сфері охорони довкілля 

застосовується принцип «презумпцію невинуватості», що визначено ст. 62 

Конституції України [100]. 

Основою реалізації належності зібрання доказів у адміністративній 

справі про правопорушення у сфері охорони довкілля є не лише зібрання 

відповідної документації, що свідчить про порушення адміністративних 

процедур у сфері захисту довкілля, а і дотримання порядку застосування 

адміністративного покарання, досягнення мети його реалізації.  

Обґрунтований у попередньому розділі авторський підхід до розуміння 

категорії «довкілля» як об’єкту адміністративного правопорушення, що 

визначає його як сукупність природних, природно-антропогенних, 

антропогенних факторів впливу на життєдіяльність людини, виявляється 

доцільним перейменувати главу 7 КУпАП з «Адміністративні 

правопорушення у сфері охорони природи, використання природних 

ресурсів, охорони культурної спадщини» на «Адміністративні 

правопорушення у сфері охорони», включивши до її структури статті глави 

11 КУпАП, зокрема, правопорушення, вчинення яких пов’язано із 

порушенням встановлених норм забудови населених пунктів як середовища 

існування людини.  

Отже, здійснене дослідження обґрунтовує доцільність внесення змін до 

чинного законодавства з метою оптимізації застосування заходів 

адміністративної відповідальності у сфері охорони довкілля. Зокрема, 

необхідним є : 1) внесення змін до Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» шляхом доповнення частини 1 

статті 3 пунктом «н» наступного змісту:«досягнення справедливого балансу 

приватних та публічних інтересів у сфері захисту довкілля»; 2) до Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» вимагається внесення змін 

доч.1 ст. 77, яку необхідно викласти у такій редакції:«Шкода, заподіяна 
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правам та інтересам юридичним, фізичним особам чи територіальної 

громади, а також створення заподіяння шкоди, що відбувається в результаті 

неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого 

самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету, а в 

результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб 

місцевого самоврядування - за рахунок їх власних коштів у порядку, 

встановленому законом».  

Суттєвих змін вимагає чинний Кодекс України про адміністративні 

правопорушення, де необхідно :1) доповнити статтю 22 абзацом другим 

наступного змісту: «Малозначним є діяння: а) діяння, за вчинення яког 

передбачено застосовування штрафу у розмірі не більше, ніж двадцять 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян; б) діяння, вчинене у спосіб, що 

не заподіює істотної шкоди суспільним відносинам та інтересам; в) діяння, 

за вчинення якого є доцільним  застосування адміністративного стягнення, 

що може бути виконано на місці вчинення адміністративного 

правопорушення; г) за вчинення якого передбачено скорочений строк 

розгляду справи про адміністративне правопорушення»; 2) доповнити 

диспозицію ст. 53 наступним словосполученням: «а також зняття та 

перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу, 

а також невиконання умов зняття, збереження і використання родючого 

шару ґрунту»; 3) доповнити ч. 3 ст. 53-6 наступного змісту : «Перекручення 

даних державного земельного кадастру, а також приховування інформації 

про стан земель, розміри, кількість земельних ділянок, наявність земель 

запасу або резервного фонду - тягнуть за собою накладення штрафу на 

посадових осіб від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян»; 4) доповнити ч. 6 ст. 57 наступного змісту: «Видобування 

корисних копалин з використанням обладнання, яке не пройшло відповідно до 

закону обов’язкову сертифікацію, - тягне за собою накладення штрафу на 

громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

і на посадових осіб - від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів 
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доходів громадян»; 5) доповнити ч. 2 ст. 60 наступного змісту: 

«Пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, а також порушення 

режиму їх експлуатації, - тягнуть за собою накладення штрафу на 

посадових осіб від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян»; 6) викласти статтю 63 у наступній редакції:  

«Використання ділянок земель лісового фонду для розкорчовування, 

спорудження будівель, переробки деревини, влаштування складів і т. ін. без 

належного дозволу на використання цих ділянок - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти до 

двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб 

- від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  

Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, 

заготівлі і вивезення деревини та заготівлі живиці - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від шести до 

чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 

посадових осіб - від десяти до шістнадцяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян»; 

7) доповнити ч. 1 ст. 65-1 наступного змісту: «Знищення або 

пошкодження підросту в лісах - тягне за собою накладення штрафу на 

громадян від трьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

і на посадових осіб - від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян»; 8) викласти ст. 71 у наступній редакції: 

«Порушення правил охорони лісів. 

Введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, цехів, 

агрегатів, транспортних шляхів, магістральних трубопроводів, комунальних 

та інших об'єктів, не забезпечених обладнанням, що запобігає шкідливому 

впливу на стан і відтворення лісів, - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятнадцяти 

до тридцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

Засмічення лісів відходами - 
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тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти п’яти до 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових 

осіб - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і 

нафтопродуктами, промисловими і комунально-побутовими викидами, 

відходами і покидьками, що спричиняє його усихання чи захворювання, - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до 

дев’яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових 

осіб - від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян»; 

9) виключити ст. ст. 52, 53-2, 53-3, 53-4, 56, 64, 66, 70, 72, 73, 74,  75, ч. 

2 ст. 77-1, 78-1, 82-1, 82-2, 82-2, 82-3, 82-4, 82-5, 82-6, 88-1, 89, 91-1, 91-2, 91-

3; 10) викласти санкцію ч. 1 ст. 91 у такій редакції : «тягнуть за собою 

накладення штрафу на громадян від сорока до шістдесяти чотирьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і 

засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів 

чи без такої і на посадових осіб - від шістдесяти до дев’яносто п’яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і 

засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих природних 

ресурсів»;  

11) викласти санкцію ч. 1 ст. 91-4 у такій редакції: «тягне за собою 

накладення штрафу на службових та посадових осіб від десяти до двадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;  

12) доповнити статтею 92-2:  

«Порушення законодавства про ландшафти. 

     Порушення вимог пріоритетності застосування ландшафтного 

підходу до здійснення територіального планування та подальшої забудови 

населених пунктів, порушення цілісності природних ландшафтів та 

комплексів, - 
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тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до 

ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 

ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»; 

13) доповнити статтею 91-6: 

«Порушення процедури здійснення інвентаризації, моніторингу та 

аудиту природних ресурсів та природних об’єктів.  

Приховування інформації про стан і площу природних ресурсів та 

об’єктів (земель, вод, ділянок надр, лісів) загальнонаціонального та 

місцевого значення, порушення режиму здійснення екологічного моніторингу 

та аудиту, що призвело до порушення законних інтересів держави та/або 

територіальної громади, – тягне за собою накладення штрафу на посадових 

осіб від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян». 

 

 

 

Висновки до розділу 3:  

 

1. Визначено, що реалізація функцій та цілей адміністративної 

відповідальності у сфері охорони довкілля залежить від ефективності 

застосування системи адміністративних стягнень, її оптимізації в умовах 

сучасних реалій. З’ясовано, що основними функціями адміністративної 

відповідальності є покарання правопорушника, відновлення попереднього 

становища, що існувало до вчинення адміністративного делікту, а і її 

додатковими функціями є реалізація функцій загальної та спеціальної 

превенцій. Встановлено, що чинне адміністративно-деліктне законодавство 

України характеризується наявністю в ньому застарілих складів 

адміністративних деліктів, незбалансованістю розмірів та видів 

адміністративних стягнень, що застосовуються та ряду інших проблем. 

Підкреслено, що реформування адміністративно-деліктного законодавства 
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України є триваючим процесом (зокрема, у проекті Кодексу України про 

адміністративні проступки 2004 року подолання існуючої 

безсистемностіадміністративних стягнень шляхом їх деталізації (з восьми до 

чотирнадцяти) за рахунок запровадження системи стягнень, доцільність яких 

визначено як заходи адміністративної відповідальності юридичних осіб; 

такий підхід є відображенням вже наявного переліку адміністративних 

санкцій, однак розпорошених і включених до структури звичайних 

некодифікованих законодавчих актів). 

На підставі здійсненого аналізу результатів наукових розробок (Ю.О. 

Легеза, Н.Р. Кобецька, А.П. Гетьман, А.М. Мірошніченко, М.В. Краснова, 

О.Ю. Салманова та ін.) з питань вирішення проблеми впровадження 

адміністративної відповідальності юридичних осіб за вчинення 

правопорушень у сфері охорони довкілля визначено, що підставою для 

ефективності здійснення таких механізмів є те, що вони мають 

реалізовуватись у разі вчинення порушення правил та стандартів дозвільно-

ліцензійної діяльності, пов’язаної з використанням природних ресурсів, а не 

за порушення господарсько-договірних зобов’язань.Аргументовано, що до 

визначальних характеристик, що свідчить про адміністративний характер 

застосовуваних до юридичних осіб санкцій в цілому, і зокрема, у сфері 

захисту довкілля, є те, що уповноваженим органом на їх реалізацією 

визначено відповідний орган державної влади, а не контрагента за 

господарсько-правовим договором чи іншого учасника господарсько-

правового зобов’язання. Встановлення чинним законодавством мінімального 

та максимального розміру адміністративно-господарських санкцій віднесено 

до аргументів їх віднесення до системи адміністративних стягнень.  

Визначено, що реалізації такої функції адміністративної 

відповідальності у сфері охорони довкілля, як функція загальної та 

спеціальної превенції, сприяє реалізація адміністративної процедури оцінки 

впливу на довкілля. Встановлено, що здійснення оцінки впливу на довкілля 

відбувається з дотримання таких стадій реалізації, як: 1) підготовка 
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суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля відповідно 

до вимог чинного законодавства України; 2) проведення громадського 

обговорення планової діяльності суб’єкта господарювання; 3) аналіз органом 

публічного управління поданої суб’єктом господарювання еколого-

технологічної документації, а також підготовлених звітів чи рекомендацій, 

отриманих під час здійснення громадського обговорення такої інформації; 4) 

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на 

довкілля, що враховує результати аналізу, здійсненого під час попереднього 

етапу адміністративної процедури; 5) надання управлінського рішення 

уповноваженим органом державної влади чи місцевого самоврядування. 

Аргументовано, що з метою забезпечення ефективності реалізації 

попереджувальних та припиняючих заходів державного примусу необхідним 

є визначення підстав застосування адміністративної відповідальності за 

порушення стандартів здійснення таких адміністративних процедур, як 

інвентаризація, моніторинг та аудит природних ресурсів та природних 

об’єктів загальнодержавного значення.  

Встановлено, що за вчинення адміністративних правопорушень у сфері 

захисту довкілля передбачено застосування адміністративних штрафів, що 

мають характер майнових обмежень. Підкреслено, що адміністративний 

штраф необхідно відрізняти від накладення фінансових санкцій. Визначено, 

що застосування адміністративного штрафу спрямовано на реалізацію 

позитивного державницького впливу на вольовий та майновий стан 

правопорушника, тоді як пріоритетною ціллю застосування фінансових 

санкцій до порушника є запровадження механізмів компенсації заподіяних 

збитків, що виникли внаслідок порушень умов договору та визначених в 

ньому зобов’язань. 

Підкреслено, що обґрунтування доцільності запровадження механізмів 

адміністративної відповідальності до юридичних осіб як пріоритетних 

правопорушників у сфері захисту довкілля, вимагає кореляції розуміння 

такого адміністративного стягнення, як попередження, у аспекті визначення 
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можливостей його реалізації відносно неживих істот. Аргументовано, що 

«виховний» вплив може і повинен застосовуватись і до юридичних осіб, 

метою такого «виховання» має бути створення умов, за яких для порушника 

ускладняється реалізація його протиправних намірів в цілому, і зокрема, - у 

сфері охорони довкілля. Обґрунтовано, що досягнення такого результату у 

разі встановлення механізму адміністративної відповідальності юридичних 

осіб – забруднювачів довкілляпов’язується із визначенням у системі 

адміністративних стягнень такої санкції як зупинення чи анулювання 

спеціального дозволу на використання природних ресурсів чи природного 

об’єкту, в тому числі і зменшення лімітів на його забруднення. Визначено, 

що відновлення спеціального дозволу юридичної особи на використання 

природних ресурсів чи природних об’єктів має передбачати реалізацію 

підприємством-порушником середовищовідновлювальних заходів, 

спрямованих на відновлення та підвищення якості довкілля.  

Встановлено, що розгалуженість системи суб’єктів адміністративно-

деліктного провадження у сфері захисту довкілля (до структури якої входять 

такі органи державної влади, як суди загальної юрисдикції, органи 

Національної поліції України, Державної служби України з питань праці, 

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів, Державної служби геології та надр України, Державного 

агентства рибного господарства України, Державного агентства лісового 

господарства України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, 

Державної інспекції містобудування України) негативно впливає на 

забезпечення правової ефективності механізму адміністративної 

відповідальності, унеможливлюючи забезпечення комплексного та сталого 

підходів до реалізації державної екологічної політики. 

Визначено доцільність встановлення критеріїв малозначності 

адміністративного протиправного діяння як підстави до застосування до 

правопорушника підстав звільнення від адміністративної відповідальності, 
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зокрема, у формі усного попередження. До таких критеріїв віднесено : 

встановлений чинним адміністративно-деліктним законодавством України 

мінімальний розмір штрафних стягнень; визначення переліку способів, 

застосування яких не заподіює суттєвої шкоди суспільним відносинам та 

інтересам (зокрема, такими способами не може бути визнано підпал, 

порушення норм проведення робіт, пов’язаних із геологічною та гірничою 

розробкою родовища корисних копалин тощо); примирення з постраждалою 

особою про відшкодування заподіяної шкоди охоронюваним чинним 

законодавством інтересам, що вимагає законодавчого визначення 

особливостей здійснення процедури медіації; вчинення правопорушення 

вперше, і при цьому воно не завдало істотної шкоди охоронюваним 

публічним правам та інтересам; можливість та доцільність застосування 

адміністративного стягнення, що може бути на місці вчинення 

адміністративного правопорушення; встановлений чинними адміністративно-

деліктними нормами України скорочений строк розгляду справи про 

адміністративне правопорушення. 

2. Аргументовано, що одним із напрямів забезпечення правової 

ефективності заходів адміністративної відповідальності вчинення 

правопорушень у сфері захисту довкілля євизначення у якості його суб’єкту 

юридичних осіб-забруднювачів навколишнього природного та 

антропогенного середовища. Обґрунтовано, доцільність внесення змін до ст. 

24 КУпАП у частині встановлення системи адміністративних стягнень, що 

можуть бути застосовані до юридичних осіб з подальшим переглядом 

санкцій адміністративних правопорушень у сфері захисту довкілля, де 

необхідно передбачити таке: 

«До юридичної особи, внаслідок протиправної діяльності якої було 

заподіяно шкоду довкіллю (природному, природно-антропогенному, 

антропогенному) чи створено передумови до заподіяння такої шкоди 

можуть бути застосовані такі стягнення: 

ж) штраф; 
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з) позбавлення спеціального дозволу (ліцензії) на використання 

природних ресурсів; 

и) встановлення пролонгованої заборони отримання спеціального 

дозволу (ліцензії) на використання природних ресурсів; 

к) вилучення незаконно отриманого прибутку (доходу), отриманого у 

зв’язку незаконним використанням природних ресурсів чи природних 

об’єктів; 

л) обмеження або зупинення діяльності; 

м) ліквідація юридичної особи». 

Аргументовано доцільність запровадження пролонгованої заборони у 

майбутньому на отримання спеціального дозволу (ліцензії) на використання 

природних ресурсів для юридичних осіб, а також позбавлення фізичної особи 

права заняття відповідними видами діяльності (зокрема, права зайняття 

полювання) як обов’язкового додаткового адміністративного стягнення 

протягом певного визначеного строку з моменту притягнення її до 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення у сфері 

охорони довкілля дозволяє підвищити ефективність запобігання у 

майбутньому таким протиправними проявам. 

На підставі визначеного авторського підходу до розуміння категорії 

«довкілля» як об’єкту адміністративного правопорушення, що полягає у його 

розумінні як сукупності природних та природно-соціальних факторів впливу 

на життєдіяльність людини обґрунтовано доцільність перейменування глави 

7 КУпАП з «Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, 

використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини» на 

«Адміністративні правопорушення у сфері охорони довкілля», включивши до 

її структури статті глави 11 КУпАП, у частині встановлення відповідальності 

за вчинення правопорушень, пов’язаних із порушенням встановлених норм 

забудови населених пунктів як середовища існування людини. 

Акцентовано на доцільності визначення у якості напряму забезпечення 

ефективності адміністративної відповідальності у сфері охорони довкілля 
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встановлення та дотримання стандартів забудови населених пунктів чи 

використання природних об’єктів як з точки зору раціональності, так і з 

точки зору створення сприятливих умов для проживання людини, що може 

бути реалізовано шляхом встановлення пріоритетності ландшафтного 

підходу до здійснення територіального планування та подальшої забудови, 

що має визначатись як складова забезпечення благоустрою населених 

пунктів. Підкреслено, що забезпечення ефективності створення сприятливих 

умов захисту ландшафтів як складової довкілля має пов’язуватись із 

запровадженням механізмів адміністративної відповідальності за порушення 

вимог ландшафтної забудови населених пунктів, що заподіює шкоду  

естетичному сприйняттю навколишнього природного середовища, і відтак 

заподіює негативно впливає на якість життя та здоров’я людини, її 

культурно-духовного розвитку. На підставі зазначеного обґрунтовано 

доцільність доповнення КУпАП окремою статтею 92-2 такого змісту: 

«Порушення вимог пріоритетності застосування ландшафтного підходу до 

здійснення територіального планування та подальшої забудови населених 

пунктів, порушення цілісності природних ландшафтів та комплексів, -тягне 

за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста 

до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

Окремі теоретико-методологічні й практичні проблеми розділу 

висвітлено в авторських наукових працях[248; 245; 246]: 

1) Хижня Л.Є. Систематизація законодавства щодо застосування 

адміністративної відповідальності за вчинення порушень у сфері 

захисту довкілля. Наукові праці Національного університету 

«Одеська юридична академія». 2019. № 24. С.126-134. 

2) Хижня Л.Є. Застосування заходів адміністративної 

відповідальності за вчинення правопорушень у сфері захисту 

довкілля в Україні : стан та перспективи правового регулювання. 

Південноукраїнський правничий часопис. 2019. № 3. С. 154-158. 
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3) Хижня Л.Є. Напрями удосконалення адміністративно-деліктного 

законодавства України у сфері захисту довкілля. Державне 

регулювання суспільних відносин : розвиток законодавства та 

проблеми правозастосування : матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (м. Київ, 14-15 липня 2017 р.). Київ: 

Центр правових наукових досліджень, 2017. С. 65-69. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 

вирішення наукового завдання, що полягало в розкритті сутності 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері 

захисту довкілля в Україні, а також у формулюванні пропозицій щодо 

вдосконалення чинного законодавства в цій сфері та практики його 

застосування. За результатами дисертаційного дослідження сформульовано 

такі основні висновки: 

1. З урахуванням встановленого Конституцією України, європейськими 

та міжнародними стандартами розуміння людини як основної соціальної 

цінності обґрунтовано доцільність визначення довкілля як об’єкта 

адміністративно-правової охорони в розумінні сукупності природних і 

суспільних факторів, що забезпечують сприятливі умови та результативність 

життєдіяльності людини. 

2. З огляду на бланкетний характер нормативно-правових актів, які 

визначають застосування заходів адміністративної відповідальності у сфері 

захисту довкілля, здійснено їх класифікацію за такими критеріями: а) за 

суб’єктом видання (укази Президента України, постанови Верховної Ради 

України й Кабінету Міністрів України, накази центральних органів 

виконавчої влади, розпорядження й накази місцевих державних 

адміністрацій, рішення та розпорядження органів місцевого самоврядування, 

накази суб’єктів делегованих повноважень); б) за функціональним змістом 

(попереджувальні, заохочувальні, правоприпиняючі та правообмежувальні 

нормативно-правові акти); в) за сферою правового регулювання (акти 

комплексного середовищеохоронного впливу та акти природоресурсного 

впливу). 

3. Встановлено, що перегляд концептуальних засад застосування 
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заходів адміністративної відповідальності у сфері охорони довкілля 

передбачає запровадження двох взаємопов’язаних категорій – «responsibility» 

(визначена в Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй 

«Відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння» від 12 грудня 

2001 р. № 56/589), що розуміється як вид відповідальності, яка 

застосовується за вчинення певних дій, наслідком яких є порушення 

встановлених екологічних обов’язків, та «liability», що розуміється як 

економіко-правовий компенсаторний механізм, застосування заходів якого 

сприяє відновленню заподіяної шкоди довкіллю, його об’єктам та ресурсам, а 

отже, і життю та здоров’ю людини як його складнику. 

Акцентовано увагу на тому, що реалізація стандартів «responsibility» 

передбачає врахування концепції «належної обачливості» (due diligence), 

змістом якої є обов’язок держав щодо вжиття необхідного комплексу заходів 

із попередження шкоди екології та навколишньому природному середовищу. 

4. Встановлено, що до ознак адміністративної відповідальності у сфері 

захисту довкілля належать такі риси: а) спеціальний характер 

адміністративних стягнень (зокрема, встановлення стягнення у вигляді 

вилучення незаконно здобутих природних ресурсів); б) відсутність між 

порушником та органом, уповноваженим на застосування заходів 

адміністративної відповідальності, службово-владного підпорядкування; 

в) унікальний характер правового регулювання адміністративних 

правовідносин, що вимагає застосування не лише адміністративних правових 

норм, а й норм, які мають міжгалузевий характер дії (наприклад, норм 

земельного, екологічного, інформаційного, природоресурсного, 

містобудівного законодавства тощо). 

5. На підставі визначених загальнотеоретичних наукових підходів до 

розуміння складу адміністративного правопорушення у сфері захисту 

довкілля виділено його родовий об’єкт – суспільні відносини, пов’язані із 

забезпеченням безпеки використання природних об’єктів і природних 

ресурсів, вжиття заходів із їх відновлення, поліпшення та збереження, а 
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також систему суспільних відносин у сфері благоустрою населених пунктів, 

дотримання стандартів екологічної безпеки під час експлуатації нерухомих 

об’єктів. На основі зазначеного авторського підходу названо такі видові 

об’єкти адміністративних правопорушень у сфері захисту довкілля, як 

суспільні відносини у сфері охорони природи, використання природних 

ресурсів охорони культурної спадщини; суспільні відносини у сфері 

благоустрою населених пунктів; суспільні відносини у сфері стандартизації, 

якості продукції, метрології та сертифікації. 

6. Аргументовано, що встановлення суб’єктивної сторони 

адміністративного правопорушення у сфері захисту довкілля в разі його 

вчинення юридичною особою не може пов’язуватися із встановленням 

психічного її ставлення до вчиненого, що не виключає визначення 

спрямованості її волі, яке є визначальною характеристикою інтелектуального 

складника діяльності суб’єктів господарювання у сфері 

природокористування. Підкреслено, що відмова від такого розуміння 

суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення вимагає 

запровадження категорії «об’єктивна вина», що визначає можливість 

застосування вини колективного утворення, яким є юридична особа. 

Запропоновано під об’єктивною виною юридичної особи розуміти вину 

організації, яка порушує встановлені правила діяльності та до якої можливе 

застосування адміністративних стягнень, тоді як під суб’єктивною виною 

пропонується розуміти ставлення цієї організації до вчиненого її 

співробітником діяння. Отже, основою розмежування відповідальності 

юридичних осіб та фізичних осіб є встановлення спрямованості інтересу, 

який визначає вектор поведінки суб’єкта правопорушення. 

7. Встановлено, що обґрунтування доцільності запровадження 

механізмів адміністративної відповідальності до юридичних осіб як 

«пріоритетних» правопорушників у сфері захисту довкілля вимагає кореляції 

розуміння такого адміністративного стягнення, як попередження, в аспекті 

визначення можливостей його реалізації щодо неживих істот. 
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Аргументовано, що «виховний» вплив може та повинен застосовуватися 

також до юридичних осіб, і метою такого «виховання» має бути створення 

умов, за яких для порушника ускладнюється реалізація його протиправних 

намірів загалом та у сфері охорони довкілля зокрема. Обґрунтовано, що 

досягнення такого результату в разі встановлення механізму 

адміністративної відповідальності юридичних осіб – забруднювачів довкілля 

пов’язується з визначенням у системі адміністративних стягнень такої 

санкції, як зупинення або анулювання спеціального дозволу на використання 

природних ресурсів чи природного об’єкта, у тому числі зменшення лімітів 

на його забруднення. Визначено, що відновлення спеціального дозволу 

юридичної особи на використання природних ресурсів чи природних об’єктів 

має передбачати реалізацію підприємством-порушником 

середовищевідновлювальних заходів, спрямованих на підвищення якості 

довкілля. 

8. На підставі визначеного авторського підходу до розуміння категорії 

«довкілля» як об’єкта адміністративного правопорушення, що полягає в його 

розумінні як сукупності природних і природно-соціальних факторів впливу 

на життєдіяльність людини, обґрунтовано доцільність зміни назви глави 7 

Кодексу України про адміністративні правопорушення «Адміністративні 

правопорушення у сфері охорони природи, використання природних 

ресурсів, охорони культурної спадщини» на назву «Адміністративні 

правопорушення у сфері охорони довкілля», а також включення до її 

структури статей глави 11 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення в частині встановлення відповідальності за вчинення 

правопорушень, пов’язаних із порушенням встановлених норм забудови 

населених пунктів як середовища існування людини. 

Акцентовано увагу на доцільності визначення як напряму забезпечення 

ефективності адміністративної відповідальності у сфері охорони довкілля 

встановлення й дотримання стандартів забудови населених пунктів або 

використання природних об’єктів із позиції як раціональності, так і 
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створення сприятливих умов для проживання людини, що може бути 

реалізовано шляхом встановлення пріоритетності ландшафтного підходу до 

здійснення територіального планування та подальшої забудови, яке має 

визначатися як складник забезпечення благоустрою населених пунктів. 

Підкреслено, що забезпечення ефективності створення сприятливих умов 

захисту ландшафтів як складової частини довкілля має пов’язуватися із 

запровадженням механізмів адміністративної відповідальності за порушення 

вимог ландшафтної забудови населених пунктів, що заподіює шкоду 

естетичному сприйняттю навколишнього природного середовища, а отже, 

негативно впливає на якість життя та здоров’я людини, її культурно-

духовний розвиток. На підставі зазначеного запропоновано доповнити 

Кодекс України про адміністративні правопорушення окремою ст. 92-2 

такого змісту: «Порушення вимог пріоритетності застосування 

ландшафтного підходу до здійснення територіального планування та 

подальшої забудови населених пунктів, порушення цілісності природних і 

природо-антропогенних ландшафтів та комплексів, – тягне за собою 

накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян та на посадових осіб – від ста до ста 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 
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екологічної безпеки, 

обов'язковість 

додержання екологічних 

стандартів, нормативів 

та лімітів використання 

природних ресурсів при 

здійсненні 

господарської, 

управлінської та іншої 

діяльності; 

б) гарантування 

екологічно безпечного 

середовища для життя і 

здоров'я людей; 

в) запобіжний характер 

заходів щодо охорони 

навколишнього 

природного середовища; 

г) екологізація 

матеріального 

виробництва на основі 

комплексності рішень у 

питаннях охорони 

навколишнього 

природного середовища, 

використання та 

відтворення 

відновлюваних 

природних ресурсів, 

широкого впровадження 

новітніх технологій; 

д) збереження 

просторової та видової 
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е) науково обгрунтоване 

узгодження екологічних, 

економічних та соціальних 

інтересів суспільства на 

основі поєднання 

міждисциплінарних знань 

екологічних, соціальних, 

природничих і технічних 

наук та прогнозування 

стану навколишнього 

природного середовища; 

є) обов’язковість оцінки 

впливу на довкілля; 

ж) гласність і демократизм 

при прийнятті рішень, 

реалізація яких впливає на 

стан навколишнього 

природного середовища, 

формування у населення 

екологічного світогляду; 

з) науково обгрунтоване 

нормування впливу 

господарської та іншої 

діяльності на навколишнє 

природне середовище; 

и) безоплатність 

загального та платність 

спеціального 

використання природних 

ресурсів для господарської 

діяльності; 

і) компенсація шкоди, 

заподіяної порушенням 

законодавства про 

охорону навколишнього 

природного середовища; 

ї) вирішення питань 

охорони навколишнього 

природного середовища та 

використання природних 

ресурсів з урахуванням 

ступеня антропогенної 

зміненості територій, 

сукупної дії факторів, що 

негативно впливають на 

екологічну обстановку; 

й) поєднання заходів 

стимулювання і 

відповідальності у справі 

охорони навколишнього 

природного середовища; 

к) вирішення проблем 

різноманітності і 

цілісності природних 

об'єктів і комплексів; 

е) науково обгрунтоване 

узгодження екологічних, 

економічних та 

соціальних інтересів 

суспільства на основі 

поєднання 

міждисциплінарних 

знань екологічних, 

соціальних, 

природничих і технічних 

наук та прогнозування 

стану навколишнього 

природного середовища; 

є) обов’язковість оцінки 

впливу на довкілля; 

ж) гласність і 

демократизм при 

прийнятті рішень, 

реалізація яких впливає 

на стан навколишнього 

природного середовища, 

формування у населення 

екологічного світогляду; 

з) науково обґрунтоване 

нормування впливу 

господарської та іншої 

діяльності на 

навколишнє природне 

середовище; 

и) безоплатність 

загального та платність 

спеціального 

використання природних 

ресурсів для 

господарської 

діяльності; 

і) компенсація шкоди, 

заподіяної порушенням 

законодавства про 

охорону навколишнього 

природного середовища; 

ї) вирішення питань 

охорони навколишнього 

природного середовища 

та використання 

природних ресурсів з 

урахуванням ступеня 

антропогенної зміненості 

територій, сукупної дії 
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охорони навколишнього 

природного середовища на 

основі широкого 

міждержавного 

співробітництва; 

л) встановлення 

екологічного податку, 

рентної плати за 

спеціальне використання 

води, рентної плати за 

спеціальне використання 

лісових ресурсів, рентної 

плати за користування 

надрами відповідно 

до Податкового кодексу 

України; 

 

факторів, що негативно 

впливають на екологічну 

обстановку; 

й) поєднання заходів 

стимулювання і 

відповідальності у справі 

охорони навколишнього 

природного середовища; 

к) вирішення проблем 

охорони навколишнього 

природного середовища 

на основі широкого 

міждержавного 

співробітництва; 

л) встановлення 

екологічного податку, 

рентної плати за 

спеціальне використання 

води, рентної плати за 

спеціальне використання 

лісових ресурсів, рентної 

плати за користування 

надрами відповідно 

до Податкового кодексу 

України; 

н) досягнення 

справедливого балансу 

приватних та публічних 

інтересів у сфері 

захисту довкілля 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170) 

 Шкода, заподіяна 

юридичним і фізичним 

особам в результаті 

неправомірних рішень, дій 

або бездіяльності органів 

місцевого самоврядування, 

відшкодовується за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету, а в результаті 

неправомірних рішень, дій 

або бездіяльності 

посадових осіб місцевого 

самоврядування - за 

рахунок їх власних коштів 

у порядку, встановленому 

законом 

Викласти ч.1 ст. 77 у 

такій редакції: 

«Шкода, заподіяна 

правам та інтересам 

юридичним, фізичним 

особам чи 

територіальної громади, 

а також створення 

заподіяння шкоди, що 

відбувається в результаті 

неправомірних рішень, 

дій або бездіяльності 

органів місцевого 

самоврядування, 

відшкодовується за 

рахунок коштів 

місцевого бюджету, а в 

результаті 

неправомірних рішень, 

дій або бездіяльності 

«Шкода, заподіяна 

правам та інтересам 

юридичним, фізичним 

особам чи 

територіальної громади, 

а також створення 

заподіяння шкоди, що 

відбувається в результаті 

неправомірних рішень, 

дій або бездіяльності 

органів місцевого 

самоврядування, 

відшкодовується за 

рахунок коштів 

місцевого бюджету, а в 

результаті 

неправомірних рішень, 

дій або бездіяльності 

посадових осіб місцевого 

самоврядування - за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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посадових осіб місцевого 

самоврядування - за 

рахунок їх власних 

коштів у порядку, 

встановленому законом» 

рахунок їх власних 

коштів у порядку, 

встановленому законом» 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Стаття 22. Можливість 

звільнення від 

адміністративної 

відповідальності при 

малозначності 

правопорушення 
При малозначності 

вчиненого 

адміністративного 

правопорушення орган 

(посадова особа), 

уповноважений 

вирішувати справу, може 

звільнити порушника від 

адміністративної 

відповідальності і 

обмежитись усним 

зауваженням. 

 

Доповнити статтю 22 

абзацом другим 

наступного змісту: 

«Малозначним є діяння: 

1) діяння, за 

вчинення яког 

передбачено 

застосовування штрафу у 

розмірі не більше, ніж 

двадцять 

неоподаткованих 

мінімумів доходів 

громадян;  

2) діяння, вчинене у 

спосіб, що не заподіює 

істотної шкоди 

суспільним відносинам 

та інтересам; 

3) діяння, за 

вчинення якого є 

доцільним  застосування 

адміністративного 

стягнення, що може бути 

виконано на місці 

вчинення 

адміністративного 

правопорушення;  

4) за вчинення якого 

передбачено скорочений 

строк розгляду справи 

про адміністративне 

правопорушення». 

 

Стаття 22. Можливість 

звільнення від 

адміністративної 

відповідальності при 

малозначності 

правопорушення 
При малозначності 

вчиненого 

адміністративного 

правопорушення орган 

(посадова особа), 

уповноважений 

вирішувати справу, може 

звільнити порушника від 

адміністративної 

відповідальності і 

обмежитись усним 

зауваженням. 

Малозначним є діяння: 

1) діяння, за 

вчинення яког 

передбачено 

застосовування штрафу у 

розмірі не більше, ніж 

двадцять 

неоподаткованих 

мінімумів доходів 

громадян;  

2) діяння, вчинене у 

спосіб, що не заподіює 

істотної шкоди 

суспільним відносинам 

та інтересам; 

3) діяння, за 

вчинення якого є 

доцільним  застосування 

адміністративного 

стягнення, що може бути 

виконано на місці 

вчинення 

адміністративного 

правопорушення;  

4) за вчинення якого 

передбачено скорочений 

строк розгляду справи 

про адміністративне 
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правопорушення. 

  За вчинення 

адміністративних 

правопорушень до 

фізичних осіб можуть 

застосовуватись такі 

адміністративні 

стягнення: 

1) попередження; 

2) штраф; 

2-1) штрафні бали; 

3) оплатне вилучення 

предмета, який став 

знаряддям вчинення або 

безпосереднім об'єктом 

адміністративного 

правопорушення; 

4) конфіскація: предмета, 

який став знаряддям 

вчинення або 

безпосереднім об'єктом 

адміністративного 

правопорушення; 

грошей, одержаних 

внаслідок вчинення 

адміністративного 

правопорушення; 

5) позбавлення 

спеціального права, 

наданого даному 

громадянинові (права 

керування 

транспортними 

засобами, права 

полювання); 

позбавлення права 

обіймати певні посади 

або займатися певною 

діяльністю; 

5-1) громадські роботи; 

6) виправні роботи; 

6-1) суспільно корисні 

роботи; 

7) адміністративний 

арешт; 

8) арешт з утриманням 

на гауптвахті. 

Законами України може 

бути встановлено й інші, 

крім зазначених у цій 

статті, види 

адміністративних 
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стягнень. 

Законами України може 

бути передбачено 

адміністративне 

видворення за межі 

України іноземців і осіб 

без громадянства за 

вчинення 

адміністративних 

правопорушень, які 

грубо порушують 

правопорядок. 

До юридичних осіб, 

внаслідок протиправної 

діяльності яких було 

заподіяно шкоду 

довкіллю (природному, 

природно-

антропогенному, 

антропогенному) чи 

створено передумови до 

заподіяння такої шкоди 

можуть бути застосовані 

такі стягнення: 

а) штраф; 

б) позбавлення 

спеціального дозволу 

(ліцензії) на 

використання природних 

ресурсів; 

в) встановлення 

пролонгованої заборони 

отримання спеціального 

дозволу (ліцензії) на 

використання природних 

ресурсів; 

г) вилучення незаконно 

отриманого прибутку 

(доходу), отриманого у 

звязку незаконним 

використанням 

природних ресурсів чи 

природних обєктів; 

г) обмеження або 

зупинення діяльності; 

д) ліквідація юридичної 

особи. 

 

Стаття 52. Псування і 

забруднення 

сільськогосподарських 

та інших земель 

Виключити ст. 52 Виключити 



213 

 

Псування 

сільськогосподарських та 

інших земель, забруднення 

їх хімічними і 

радіоактивними 

речовинами, нафтою та 

нафтопродуктами, 

неочищеними стічними 

водами, виробничими та 

іншими відходами, а так 

само невжиття заходів по 

боротьбі з бур'янами - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу на 

громадян від двадцяти до 

вісімдесяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб, громадян - суб'єктів 

підприємницької 

діяльності - від п'ятдесяти 

до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Стаття 53. 

Порушення 

правил 

використання 

земель 

Використання земель 

не за цільовим 

призначенням, 

невиконання 

природоохоронного 

режиму використання 

земель, розміщення, 

проектування, 

будівництво, введення в 

дію об'єктів, які негативно 

впливають на стан земель, 

неправильна експлуатація, 

знищення або 

пошкодження 

протиерозійних 

гідротехнічних споруд, 

захисних лісонасаджень, а 

також  - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу на 

Доповнити 

диспозицію ст. 53 

наступним 

словосполученням: 

«а також зняття та 

перенесення ґрунтового 
покриву земельних ділянок 

без спеціального дозволу, а 

також невиконання умов 
зняття, збереження і 

використання родючого 

шару ґрунту» 

Стаття 53. 

Порушення 

правил 

використання 

земель 

Використання 

земель не за цільовим 

призначенням, 

невиконання 

природоохоронного 

режиму використання 

земель, розміщення, 

проектування, 

будівництво, введення в 

дію об'єктів, які 

негативно впливають на 

стан земель, неправильна 

експлуатація, знищення 

або пошкодження 

протиерозійних 

гідротехнічних споруд, 

захисних лісонасаджень,  

а також зняття та 

перенесення ґрунтового 

покриву земельних 

ділянок без спеціального 
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громадян від п'яти до 

двадцяти п'яти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від п'ятнадцяти до 

тридцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

 

дозволу, а також 

невиконання умов 

зняття, збереження і 

використання родючого 

шару ґрунту - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу на 

громадян від п'яти до 

двадцяти п'яти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від п'ятнадцяти до 

тридцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Стаття 53-

2. 

Перекручення 

або 

приховування 

даних 

державного 

земельного 

кадастру 

Перекручення даних 

державного земельного 

кадастру, а також 

приховування інформації 

про стан земель, розміри, 

кількість земельних 

ділянок, наявність земель 

запасу або резервного 

фонду - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу на 

посадових осіб від п'яти до 

двадцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Виключити ст. 53-2 
Виключити 

Стаття 53-

3. 

Зняття та 

перенесення 

ґрунтового 

покриву 

земельних 

ділянок без 

Виключити ст. 53-3 
Виключити 



215 

 

спеціального 

дозволу 

Зняття та перенесення 

ґрунтового покриву 

земельних ділянок без 

спеціального дозволу, а 

також невиконання умов 

зняття, збереження і 

використання родючого 

шару ґрунту - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу на 

громадян від десяти до 

двадцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від двадцяти до 

п'ятдесяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Стаття 53-4. 

Незаконне 

заволодіння 

ґрунтовим 

покривом 

(поверхневим 

шаром) земель 

Незаконне 

заволодіння ґрунтовим 

покривом (поверхневим 

шаром) земель - 

тягне за собою 

накладення 

штрафу на 

громадян від 

тридцяти до 

сімдесяти 

неоподатковувани

х мінімумів 

доходів громадян 

і на посадових 

осіб - від 

тридцяти до ста 

неоподатковувани

х мінімумів 

доходів громадян. 

Виключити ст. 53-4 
Виключити 
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Стаття 53-6. 

Порушення 

законодавства 

про Державний 

земельний 

кадастр 

Порушення 

встановлених законом 

строків внесення 

відомостей до Державного 

земельного кадастру, 

надання таких відомостей, 

вимагання не 

передбачених законом 

документів для внесення 

відомостей до Державного 

земельного кадастру та 

для надання таких 

відомостей, - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу на 

державних кадастрових 

реєстраторів від двадцяти 

до п'ятдесяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Ті самі діяння, 

вчинені особою, яку 

протягом року було 

піддано 

адміністративному 

стягненню за одне з 

правопорушень, 

передбачених частиною 

першою цієї статті, - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу від 

п'ятдесяти до двохсот 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

 

Доповнити ч. 3 ст. 

53-6 наступного змісту : 

«Перекручення даних 

державного земельного 

кадастру, а також 

приховування інформації 

про стан земель, розміри, 

кількість земельних 

ділянок, наявність 

земель запасу або 

резервного фонду - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу на 

посадових осіб від п'яти 

до двадцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян».  

 

 

Стаття 53-6. 

Порушення 

законодавства 

про Державний 

земельний 

кадастр 

Порушення 

встановлених законом 

строків внесення 

відомостей до 

Державного земельного 

кадастру, надання таких 

відомостей, вимагання 

не передбачених законом 

документів для внесення 

відомостей до 

Державного земельного 

кадастру та для надання 

таких відомостей, - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу на 

державних кадастрових 

реєстраторів від 

двадцяти до п'ятдесяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Ті самі діяння, 

вчинені особою, яку 

протягом року було 

піддано 

адміністративному 

стягненню за одне з 

правопорушень, 

передбачених частиною 

першою цієї статті, - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу від 

п'ятдесяти до двохсот 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян;  

Перекручення даних 

державного земельного 

кадастру, а також 

приховування інформації 

про стан земель, розміри, 

кількість земельних 

ділянок, наявність 
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земель запасу або 

резервного фонду - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу на 

посадових осіб від п'яти 

до двадцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Стаття 56. 

Знищення 

межових знаків 

Знищення 

громадянами межових 

знаків меж 

землекористувань - 

тягне за собою 

накладення штрафу від 

п'яти до десяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

 

Виключити ст. 56 
Виключити ст. 

56 

Стаття 57. 

Порушення вимог щодо 

охорони надр 

Самовільна забудова 

площ залягання корисних 

копалин, невиконання 

правил охорони надр і 

вимог щодо охорони 

довкілля, будівель і споруд 

від шкідливого впливу 

робіт, зв'язаних з 

користуванням надрами, 

знищення або 

пошкодження 

спостережних режимних 

свердловин на підземні 

води, а також 

маркшейдерських і 

геодезичних знаків - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу на 

громадян від ста до 

двохсот 

неоподатковуваних 

Доповнити ч. 6 

ст. 57 наступного 

змісту: 

«Видобування 

корисних копалин з 

використанням 

обладнання, яке не 

пройшло відповідно до 

закону обов’язкову 

сертифікацію, - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

громадян від ста до 

двохсот 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від двохсот до 

трьохсот 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян». 

Стаття 57. 

Порушення 

вимог щодо 

охорони надр  

Самовільна забудова 

площ залягання 

корисних копалин, 

невиконання правил 

охорони надр і вимог 

щодо охорони довкілля, 

будівель і споруд від 

шкідливого впливу 

робіт, зв'язаних з 

користуванням надрами, 

знищення або 

пошкодження 

спостережних режимних 

свердловин на підземні 

води, а також 

маркшейдерських і 

геодезичних знаків - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу на 
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мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від двохсот до 

трьохсот 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Вибіркова відробка 

багатих ділянок родовищ, 

яка призводить до 

необгрунтованих втрат 

балансових запасів 

корисних копалин, 

наднормативні втрати і 

наднормативне 

розубожування корисних 

копалин при видобуванні, 

псування родовищ 

корисних копалин та інші 

порушення вимог 

раціонального 

використання їх запасів - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу на 

посадових осіб від ста до 

двохсот 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Втрата 

маркшейдерської 

документації, невиконання 

вимог щодо приведення 

гірничих виробок і 

бурових свердловин, які 

ліквідуються або 

консервуються, в стан, що 

забезпечує безпеку 

населення, а також вимог 

щодо збереження 

родовищ, гірничих 

виробок і бурових 

свердловин на час 

консервації - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу на 

посадових осіб від ста до 

трьохсот 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

 громадян від ста до 

двохсот 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від двохсот до 

трьохсот 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Вибіркова відробка 

багатих ділянок 

родовищ, яка призводить 

до необгрунтованих 

втрат балансових запасів 

корисних копалин, 

наднормативні втрати і 

наднормативне 

розубожування корисних 

копалин при 

видобуванні, псування 

родовищ корисних 

копалин та інші 

порушення вимог 

раціонального 

використання їх запасів - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу на 

посадових осіб від ста до 

двохсот 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Втрата 

маркшейдерської 

документації, 

невиконання вимог щодо 

приведення гірничих 

виробок і бурових 

свердловин, які 

ліквідуються або 

консервуються, в стан, 

що забезпечує безпеку 

населення, а також вимог 

щодо збереження 

родовищ, гірничих 

виробок і бурових 

свердловин на час 

консервації - 

тягнуть за собою 
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громадян. 

Порушення особливих 

умов спеціального дозволу 

на користування надрами, 

якщо це не пов'язано з 

отриманням доходу у 

великих розмірах, 

- тягне за собою 

накладення штрафу на 

посадових осіб та 

фізичних осіб від трьохсот 

до шестисот 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Отримання доходу у 

великих розмірах має 

місце, коли його сума у 

триста і більше разів 

перевищує 

неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян. 

 

накладення штрафу на 

посадових осіб від ста до 

трьохсот 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Порушення 

особливих умов 

спеціального дозволу на 

користування надрами, 

якщо це не пов'язано з 

отриманням доходу у 

великих розмірах, 

- тягне за собою 

накладення штрафу на 

посадових осіб та 

фізичних осіб від 

трьохсот до шестисот 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Видобування 

корисних копалин з 

використанням 

обладнання, яке не 

пройшло відповідно до 

закону обов’язкову 

сертифікацію, - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

громадян від ста до 

двохсот 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від двохсот до 

трьохсот 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян.Отримання 

доходу у великих 

розмірах має місце, коли 

його сума у триста і 

більше разів перевищує 

неоподатковуваний 

мінімум доходів 

громадян». 

Стаття 60. 

Порушення правил 
Доповнити ч. 2 

ст. 60 наступного 

Стаття 60. 

Порушення правил 
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водокористування 

Забір води з 

порушенням планів 

водокористування, 

самовільне проведення 

гідротехнічних робіт, 

безгосподарне 

використання води 

(добутої або відведеної з 

водних об'єктів), 

порушення правил 

ведення первинного обліку 

кількості вод, що 

забираються з водних 

об'єктів і скидаються до 

них, та визначення якості 

вод, що скидаються, - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу на 

посадових осіб від п'яти до 

восьми 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

 

змісту: 

«Пошкодження 

водогосподарських 

споруд і пристроїв, а 

також порушення 

режиму їх екслуатації, - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу на 

посадових осіб від 

двадцяти до тридцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян» 

водокористування 

Забір води з 

порушенням планів 

водокористування, 

самовільне проведення 

гідротехнічних робіт, 

безгосподарне 

використання води 

(добутої або відведеної з 

водних об'єктів), 

порушення правил 

ведення первинного 

обліку кількості вод, що 

забираються з водних 

об'єктів і скидаються до 

них, та визначення 

якості вод, що 

скидаються, - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу на 

посадових осіб від п'яти 

до восьми 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Пошкодження 

водогосподарських 

споруд і пристроїв, а 

також порушення 

режиму їх екслуатації, - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу на 

посадових осіб від 

двадцяти до тридцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

 

Стаття 63. 

Незаконне 

використання 

земель 

державного 

лісового фонду 

Використання ділянок 

земель державного 

лісового фонду для 

розкорчовування, 

Викласти статтю 

63 у наступній 

редакції: 

«Стаття 63. 

Порушення режим 

спеціального 

використання земель 

лісового фонду.  

Стаття 63. 

Порушення режим 

спеціального 

використання земель 

лісового фонду.  

Використання 

ділянок земель лісового 

фонду для 

розкорчовування, 
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спорудження будівель, 

переробки деревини, 

влаштування складів і т. 

ін. без належного дозволу 

на використання цих 

ділянок - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

громадян від п'яти до 

десяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від дев'яти до 

вісімнадцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

 

Використання 

ділянок земель лісового 

фонду для 

розкорчовування, 

спорудження будівель, 

переробки деревини, 

влаштування складів і т. 

ін. без належного 

дозволу на використання 

цих ділянок - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

громадян від п'ятнадцяти 

до двадцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від двадцяти до 

тридцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян;  

Порушення 

встановленого порядку 

використання 

лісосічного фонду, 

заготівлі і вивезення 

деревини та заготівлі 

живиці - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

громадян у розмірі від 

шести до чотирнадцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від десяти до 

шістнадцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян». 

. 

спорудження будівель, 

переробки деревини, 

влаштування складів і т. 

ін. без належного 

дозволу на використання 

цих ділянок - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

громадян від п'ятнадцяти 

до двадцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від двадцяти до 

тридцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян;  

Порушення 

встановленого порядку 

використання 

лісосічного фонду, 

заготівлі і вивезення 

деревини та заготівлі 

живиці - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

громадян у розмірі від 

шести до чотирнадцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від десяти до 

шістнадцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Стаття 64. 

Порушення 

встановленого 

порядку 

використання 

лісосічного 

фонду, заготівлі і 

Виключити ст. 64 Виключити 
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вивезення 

деревини, 

заготівлі живиці 

Порушення 

встановленого порядку 

використання лісосічного 

фонду, заготівлі і 

вивезення деревини та 

заготівлі живиці - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

громадян у розмірі від 

шести до чотирнадцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від десяти до 

шістнадцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Стаття 65-

1. 

Знищення або 

пошкодження 

полезахисних 

лісових смуг та 

захисних лісових 

насаджень 

Знищення або 

пошкодження 

полезахисних лісових 

смуг, захисних лісових 

насаджень вздовж берегів 

річок, каналів, навколо 

водних об'єктів, 

гідротехнічних споруд, на 

смугах відводу 

автомобільних доріг, 

залізниць та інших 

захисних лісових 

насаджень - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

громадян від тридцяти до 

сорока п’яти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від шістдесяти до 

Доповнити ч. 1 

ст. 65-1 наступного 

змісту:  

«Знищення або 

пошкодження підросту в 

лісах - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

громадян від трьох до 

шести 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від семи до десяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян» 

 

Стаття 65-

1. 

Знищення або 

пошкодження 

підросту в 

лісах, 

полезахисних 

лісових смуг та 

захисних 

лісових 

насаджень 

Знищення або 

пошкодження підросту в 

лісах - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

громадян від трьох до 

шести 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від семи до десяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян; 

Знищення або 

пошкодження 

полезахисних лісових 
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дев’яноста 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

 

смуг, захисних лісових 

насаджень вздовж 

берегів річок, каналів, 

навколо водних об'єктів, 

гідротехнічних споруд, 

на смугах відводу 

автомобільних доріг, 

залізниць та інших 

захисних лісових 

насаджень - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

громадян від тридцяти 

до сорока п’яти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від шістдесяти до 

дев’яноста 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

 

Стаття 66. 

Знищення або 

пошкодження 

підросту в лісах 

Знищення або 

пошкодження підросту в 

лісах - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

громадян від трьох до 

шести неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від семи до десяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

 

Виключити ст. 66 Виключити 

Стаття 70. 

Самовільне 

сінокосіння і 

пасіння худоби, 

самовільне 

збирання 

Виключити ст. 70 Виключити 
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дикорослих 

плодів, горіхів, 

грибів, ягід 

Самовільне 

сінокосіння і пасіння 

худоби в лісах і на землях 

державного лісового 

фонду, не вкритих лісом, 

самовільне збирання 

дикорослих плодів, 

горіхів, грибів, ягід і т. ін. 

на ділянках, де це 

заборонено або 

допускається тільки за 

лісовими квитками, - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу на 

громадян від одного до 

трьох неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від трьох до семи 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Збирання дикорослих 

плодів, горіхів, ягід і т. ін. 

з порушенням 

установлених строків їх 

збирання - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

громадян від одного до 

трьох неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від трьох до семи 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Стаття 71. Введення 

в експлуатацію 

виробничих об'єктів без 

обладнання, що запобігає 

шкідливому впливу на 

ліси 

Введення в 

експлуатацію нових і 

реконструйованих 

Викласти ст. 71 у 

наступній редакції: 

«Порушення 

правил охорони лісів 

Введення в 

експлуатацію нових і 

реконструйованих 

Стаття 71. 

Порушення правил 

охорони лісів 

Введення в 

експлуатацію нових і 

реконструйованих 

підприємств, цехів, 

агрегатів, транспортних 
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підприємств, цехів, 

агрегатів, транспортних 

шляхів, магістральних 

трубопроводів, 

комунальних та інших 

об'єктів, не забезпечених 

обладнанням, що запобігає 

шкідливому впливу на 

стан і відтворення лісів, - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

посадових осіб від 

п’ятнадцяти до тридцяти 

п’яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

 

підприємств, цехів, 

агрегатів, транспортних 

шляхів, магістральних 

трубопроводів, 

комунальних та інших 

об'єктів, не забезпечених 

обладнанням, що 

запобігає шкідливому 

впливу на стан і 

відтворення лісів, - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

посадових осіб від 

п’ятнадцяти до тридцяти 

п’яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян; 

Засмічення лісів 

відходами - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

громадян від двадцяти 

п’яти до п’ятдесяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від п’ятдесяти до 

ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян; 

Пошкодження лісу 

стічними водами, 

хімічними речовинами, 

нафтою і 

нафтопродуктами, 

промисловими і 

комунально-побутовими 

викидами, відходами і 

покидьками, що 

спричиняє його усихання 

чи захворювання, - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

громадян від тридцяти 

до дев’яноста 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від ста п’ятдесяти 

шляхів, магістральних 

трубопроводів, 

комунальних та інших 

об'єктів, не забезпечених 

обладнанням, що 

запобігає шкідливому 

впливу на стан і 

відтворення лісів, - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

посадових осіб від 

п’ятнадцяти до тридцяти 

п’яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян; 

Засмічення лісів 

відходами - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

громадян від двадцяти 

п’яти до п’ятдесяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від п’ятдесяти до 

ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян; 

Пошкодження лісу 

стічними водами, 

хімічними речовинами, 

нафтою і 

нафтопродуктами, 

промисловими і 

комунально-побутовими 

викидами, відходами і 

покидьками, що 

спричиняє його усихання 

чи захворювання, - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

громадян від тридцяти 

до дев’яноста 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від ста п’ятдесяти 

до двохсот п’ятдесяти 

неоподатковуваних 
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до двохсот п’ятдесяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян». 

мінімумів доходів 

громадян» 

Стаття 72. 

Пошкодження лісу 

стічними водами, 

хімічними 

речовинами, нафтою 

і нафтопродуктами, 

шкідливими 

викидами, відходами 

і покидьками 

Пошкодження лісу 

стічними водами, 

хімічними речовинами, 

нафтою і 

нафтопродуктами, 

промисловими і 

комунально-побутовими 

викидами, відходами і 

покидьками, що спричиняє 

його усихання чи 

захворювання, - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

громадян від тридцяти до 

дев’яноста 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від ста п’ятдесяти до 

двохсот п’ятдесяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Виключити ст. 72 Виключити 

Стаття 73. 

Засмічення лісів 

відходами 

Засмічення лісів відходами 

- 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

громадян від двадцяти 

п’яти до п’ятдесяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

Виключити ст. 73 Виключити 
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громадян і на посадових 

осіб - від п’ятдесяти до ста 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Стаття 74. Знищення 

або пошкодження 

лісоосушувальних 

канав, дренажних 

систем і шляхів на 

землях державного 

лісового фонду 

Знищення або 

пошкодження 

лісоосушувальних канав, 

дренажних систем і шляхів 

на землях державного 

лісового фонду - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

громадян від одного до 

трьох неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від трьох до семи 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Виключити ст. 74 Виключити 

Стаття 75. Знищення 

або пошкодження 

відмежувальних 

знаків у лісах 

Знищення або 

пошкодження 

відмежувальних знаків у 

лісах – 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

громадян від одного до 

трьох неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від трьох до семи 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян 

Виключити ст. 75 Виключити 
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ст. 77-1. 

Самовільне 

випалювання 

рослинності або 

її залишків 

 

Випалювання стерні, 

луків, пасовищ, ділянок із 

степовою, водно-

болотною та іншою 

природною рослинністю, 

рослинності або її 

залишків та опалого листя 

на землях 

сільськогосподарського 

призначення, у смугах 

відводу автомобільних 

доріг і залізниць, у парках, 

інших зелених 

насадженнях та газонів у 

населених пунктах без 

дозволу органів 

державного контролю у 

галузі охорони 

навколишнього 

природного середовища 

або з порушенням умов 

такого дозволу, а так само 

невжиття особою, яка 

одержала дозвіл на 

випалювання зазначеної 

рослинності або її 

залишків та опалого листя, 

заходів щодо своєчасного 

їх гасіння - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу на 

громадян від десяти до 

двадцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від п'ятдесяти до 

сімдесяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Ті самі дії, вчинені в 

межах територій та 

Виключити ч. 2 ст. 

77-1 
ст. 77-1. 

Самовільне 

випалювання 

рослинності 

або її залишків 

 

Випалювання стерні, 

луків, пасовищ, ділянок 

із степовою, водно-

болотною та іншою 

природною рослинністю, 

рослинності або її 

залишків та опалого 

листя на землях 

сільськогосподарського 

призначення, у смугах 

відводу автомобільних 

доріг і залізниць, у 

парках, інших зелених 

насадженнях та газонів у 

населених пунктах без 

дозволу органів 

державного контролю у 

галузі охорони 

навколишнього 

природного середовища 

або з порушенням умов 

такого дозволу, а так 

само невжиття особою, 

яка одержала дозвіл на 

випалювання зазначеної 

рослинності або її 

залишків та опалого 

листя, заходів щодо 

своєчасного їх гасіння - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу на 

громадян від десяти до 

двадцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від п'ятдесяти до 

сімдесяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 
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об'єктів природно-

заповідного фонду, - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу на 

громадян від двадцяти до 

сорока неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від сімдесяти до ста 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

 

Стаття 78-

1. 

Порушення 

порядку 

здійснення 

діяльності, 

спрямованої на 

штучні зміни 

стану атмосфери 

і атмосферних 

явищ 

Порушення порядку 

здійснення діяльності, 

спрямованої на штучні 

зміни стану атмосфери і 

атмосферних явищ у 

господарських цілях, - 

тягне за собою 

накладення штрафу від 

п'яти до семи 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Виключити ст. 

78-1. 

Виключити 

Стаття 82-

1. 

Порушення 

правил ведення 

первинного 

обліку та 

здійснення 

контролю за 

операціями 

поводження з 

відходами або 

неподання чи 

подання 

звітності щодо 

Виключити ст. 

82-1 

Виключити 
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утворення, 

використання, 

знешкодження 

та видалення 

відходів 

Порушення правил 

ведення первинного обліку 

та здійснення контролю за 

операціями поводження з 

відходами або неподання 

чи подання звітності щодо 

утворення, використання, 

знешкодження та 

видалення відходів з 

порушенням встановлених 

строків, а так само 

порядку подання такої 

звітності - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

посадових осіб від трьох 

до п'яти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

 

Стаття 82-

2. 

Виробництво 

продукції з відходів 

чи з їх 

використанням без 

відповідної 

нормативно-

технічної та 

технологічної 

документації 

Виробництво 

продукції (крім дослідних 

зразків) з відходів чи з їх 

використанням без 

відповідної нормативно-

технічної та технологічної 

документації, погодженої 

в установленому порядку, 

- 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

посадових осіб від трьох 

Виключити ст. 

82-2 

Виключити 
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до п'ятнадцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Стаття 82-

2. 

Виробництво 

продукції з відходів 

чи з їх 

використанням без 

відповідної 

нормативно-

технічної та 

технологічної 

документації 

Виробництво 

продукції (крім дослідних 

зразків) з відходів чи з їх 

використанням без 

відповідної нормативно-

технічної та технологічної 

документації, погодженої 

в установленому порядку, 

- 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

посадових осіб від 

трьох до п'ятнадцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян 

Виключити ст. 82-2 Виключити 

Стаття 82-

3. 

Приховування, 

перекручення або 

відмова від надання 

повної та достовірної 

інформації за 

запитами посадових 

осіб і зверненнями 

громадян та їх 

об'єднань щодо 

безпеки утворення 

відходів та 

поводження з ними 

Приховування, 

перекручення або відмова 

від надання повної та 

достовірної інформації за 

запитами посадових осіб і 

Виключити ст. 82-3 Виключити 
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зверненнями громадян та 

їх об'єднань щодо безпеки 

утворення відходів та 

поводження з ними, в тому 

числі про їх аварійні скиди 

та відповідні наслідки, - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

посадових осіб від 

трьох до п'яти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян 

Стаття 82-

4. 

Змішування чи 

захоронення 

відходів, для 

утилізації яких в 

Україні існує 

відповідна 

технологія, без 

спеціального дозволу 

Змішування чи 

захоронення відходів, для 

утилізації яких в Україні 

існує відповідна 

технологія, без 

спеціального дозволу 

центрального органу 

виконавчої влади, що 

реалізує державну 

політику у сфері охорони 

навколишнього 

природного середовища, 

обласних, Київської, 

Севастопольської міських 

державних адміністрацій, 

органу виконавчої влади 

Автономної Республіки 

Крим з питань охорони 

навколишнього 

природного середовища - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

посадових осіб від двох до 

п'яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Виключити ст. 82-4 Виключити 
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Стаття 82-

5. 

Порушення правил 

передачі відходів 

Передача відходів з 

порушенням установлених 

правил на зберігання, 

оброблення або видалення 

підприємствам чи 

організаціям, що не мають 

відповідного дозволу на 

проведення цих операцій, - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

громадян від одного до 

трьох неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від двох до п'яти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

 

Виключити ст. 

82-5 

Виключити 

Стаття 82-

6. 

Порушення 

встановлених 

правил і режиму 

експлуатації 

установок і 

виробництв з 

оброблення та 

утилізації відходів 

Порушення 

встановлених правил і 

режиму експлуатації 

установок і виробництв з 

оброблення та утилізації 

відходів, а також полігонів 

для зберігання чи 

захоронення промислових, 

побутових та інших 

відходів (сміттєзвалищ, 

шламосховищ, 

золовідвалів тощо) - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

посадових осіб від двох до 

Виключити ст. 82-6 Виключити 
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п'яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

 

Стаття 88-

1. 

Порушення порядку 

придбання чи збуту 

об'єктів тваринного 

або рослинного світу, 

правил утримання 

диких тварин у 

неволі або в 

напіввільних умовах 

Порушення порядку 

придбання, збуту чи 

розповсюдження об’єктів 

тваринного або 

рослинного світу - 

тягне за собою 

накладення штрафу від 

тридцяти до ста 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян з конфіскацією 

об’єктів тваринного або 

рослинного світу чи без 

такої. 

Ті самі дії, вчинені 

щодо об’єктів тваринного 

або рослинного світу, які 

перебували в межах 

територій та об’єктів 

природно-заповідного 

фонду, занесених до 

Червоної книги України, 

або які охороняються 

відповідно до 

міжнародних договорів 

України, - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу від ста 

до двохсот п’ятнадцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян з конфіскацією 

об’єктів тваринного або 

рослинного світу. 

Порушення правил 

Виключити ст. 88-1 Виключити 
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утримання диких тварин у 

неволі або в напіввільних 

умовах - 

тягне за собою 

накладення штрафу від 

трьох до п’ятдесяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян з конфіскацією 

об’єктів тваринного або 

рослинного світу чи без 

такої. 

Стаття 89. Жорстоке 

поводження з 

тваринами 

Жорстоке поводження 

з тваринами - знущання 

над тваринами, завдання 

побоїв або вчинення інших 

насильницьких дій, що 

завдали тварині фізичного 

болю, страждань і не 

спричинили тілесних 

ушкоджень, каліцтва чи 

загибелі, залишення 

тварин напризволяще, у 

тому числі порушення 

правил утримання тварин, 

- 

тягнуть за собою 

накладення штрафу від 

двохсот до трьохсот 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян з конфіскацією 

тварини, якщо 

перебування тварини у 

власника становить 

загрозу для її життя або 

здоров’я. 

Ті самі дії, вчинені 

стосовно двох і більше 

тварин, або групою осіб, 

або особою, яку протягом 

року було піддано 

адміністративному 

стягненню за таке саме 

порушення, пропаганда 

жорстокого поводження з 

Виключити ст. 89 Виключити 



236 

 

тваринами - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу від 

трьохсот до п’ятисот 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян або 

адміністративний арешт на 

строк до п’ятнадцяти діб з 

конфіскацією тварини, 

якщо перебування тварини 

у власника становить 

загрозу для її життя або 

здоров’я. 

Насильницькі дії 

стосовно тварин, 

спрямовані на задоволення 

статевої пристрасті, - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу 

від двохсот до 

п’ятисот 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян з 

конфіскацією 

тварини, якщо 

перебування тварини 

у власника становить 

загрозу для її життя 

або здоров’я. 

Стаття 91. 

Порушення 

правил охорони 

та використання 

територій та 

об'єктів 

природно-

заповідного 

фонду 

Здійснення в межах 

територій та об'єктів 

природно-заповідного 

фонду, їх охоронних зон, а 

також територій, 

зарезервованих для 

наступного заповідання, 

забороненої господарської 

та іншої діяльності, 

Викласти санкцію ч. 

1 ст. 91 у такій 

редакції : 

«тягнуть за собою 

накладення штрафу на 

громадян від сорока до 

шестидесяти чотирьох 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян з конфіскацією 

знарядь і засобів 

вчинення 

правопорушення та 

незаконно добутих 

природних ресурсів чи 

без такої і на посадових 

осіб - від шістдесяти до 

девяносто пяти 

Стаття 91. 

Порушення 

правил 

охорони та 

використання 

територій та 

об'єктів 

природно-

заповідного 

фонду 

Здійснення в межах 

територій та об'єктів 

природно-заповідного 

фонду, їх охоронних зон, 

а також територій, 

зарезервованих для 

наступного заповідання, 

забороненої 
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порушення інших вимог 

режиму цих територій та 

об'єктів, самовільна зміна 

їх меж, невжиття заходів 

для попередження і 

ліквідації негативних 

наслідків аварій або 

іншого шкідливого впливу 

на території та об'єкти 

природно-заповідного 

фонду - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу на 

громадян від дев'яти до 

двадцяти чотирьох 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян з конфіскацією 

знарядь і засобів вчинення 

правопорушення та 

незаконно добутих 

природних ресурсів чи без 

такої і на посадових осіб - 

від п'ятнадцяти до 

тридцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян з конфіскацією 

знарядь і засобів вчинення 

правопорушення та 

незаконно добутих 

природних ресурсів. 

 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян з конфіскацією 

знарядь і засобів 

вчинення 

правопорушення та 

незаконно добутих 

природних ресурсів» 

господарської та іншої 

діяльності, порушення 

інших вимог режиму цих 

територій та об'єктів, 

самовільна зміна їх меж, 

невжиття заходів для 

попередження і 

ліквідації негативних 

наслідків аварій або 

іншого шкідливого 

впливу на території та 

об'єкти природно-

заповідного фонду - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу на 

громадян від сорока до 

шестидесяти чотирьох 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян з конфіскацією 

знарядь і засобів 

вчинення 

правопорушення та 

незаконно добутих 

природних ресурсів чи 

без такої і на посадових 

осіб - від шістдесяти до 

девяносто пяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян з конфіскацією 

знарядь і засобів 

вчинення 

правопорушення та 

незаконно добутих 

природних ресурсів. 

Стаття 91-

1. 

Невиконання вимог 

екологічної безпеки у 

процесі 

впровадження 

відкриттів, 

винаходів, корисних 

моделей, 

промислових 

зразків, 

раціоналізаторських 

пропозицій, нової 

техніки, технологій і 

систем, речовин і 

Виключити ст. 91-1 Виключити 
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матеріалів 

Впровадження 

відкриттів, винаходів, 

корисних моделей, 

промислових зразків, 

раціоналізаторських 

пропозицій, нової техніки, 

технологій і систем, 

речовин і матеріалів, що 

не відповідають 

встановленим нормативам 

екологічної безпеки та 

іншим вимогам щодо 

охорони довкілля, - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

громадян від трьох до 

п'яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від чотирьох до семи 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Стаття 91-

2. 

Перевищення лімітів 

та нормативів 

використання 

природних ресурсів 

Перевищення 

затверджених лімітів та 

нормативів використання 

природних ресурсів - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

громадян від трьох до 

вісімнадцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на 

посадових осіб - від 

дев'яти до тридцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Виключити ст. 91-2 Виключити 

Стаття 91-

3. 

Приховування 

перевищення 

Виключити ст. 91-3 Виключити 
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встановлених лімітів 

на обсяги утворення 

та розміщення 

відходів 

Приховування 

перевищення 

встановлених лімітів на 

обсяги утворення та 

розміщення відходів - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

посадових осіб від двох до 

п'яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Стаття 91-4. Відмова 

від надання чи 

несвоєчасне надання 

екологічної інформації 

Відмова від надання 

чи несвоєчасне надання за 

запитами повної та 

достовірної екологічної 

інформації, передбаченої 

законодавством, - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

службових та 

посадових осіб від 

трьох до десяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Викласти санкцію ч. 

1 ст. 91-4 у такій 

редакції: 

 

«тягне за собою 

накладення штрафу на 

службових та посадових 

осіб від десяти до 

двадцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян». 

Стаття 91-4. 

Відмова від надання чи 

несвоєчасне надання 

екологічної інформації 

Відмова від надання 

чи несвоєчасне надання 

за запитами повної та 

достовірної екологічної 

інформації, передбаченої 

законодавством, - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

службових та посадових 

осіб від десяти до 

двадцяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Стаття 91-

5. 

Порушення 

вимог 

законодавства у 

сфері оцінки 

впливу на 

довкілля 

Надання завідомо 

неправдивих чи неповних 

відомостей про вплив на 

довкілля планованої 

діяльності, порушення 

встановлених 

законодавством вимог 

щодо здійснення оцінки 

Викласти статтю 91-5  

наступного змісту : 

«Порушення 

стандартів здійснення 

адміністративних 

процедур у сфері 

охорони довкілля. 

Надання завідомо 

неправдивих чи 

неповних відомостей про 
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впливу на довкілля, у тому 

числі порядку 

інформування 

громадськості та порядку 

проведення громадського 

обговорення і врахування 

його результатів, - 

тягнуть за собою 

накладення штрафу на 

посадових осіб, громадян - 

суб’єктів підприємницької 

діяльності від п’ятдесяти 

до двохсот 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Недотримання під час 

провадження 

господарської діяльності, 

експлуатації об’єктів, 

інших втручань у 

природне середовище і 

ландшафти, у тому числі з 

видобуванням ресурсів 

корисних копалин, 

використанням 

техногенних родовищ 

корисних копалин, 

екологічних умов, 

передбачених у висновку з 

оцінки впливу на довкілля, 

рішенні про провадження 

планованої діяльності та 

проектах будівництва, 

розширення, 

перепрофілювання, 

ліквідації (демонтажу) 

об’єктів, інших втручань у 

природне середовище і 

ландшафти, у тому числі з 

видобуванням корисних 

копалин, використанням 

техногенних родовищ 

корисних копалин, а також 

змін у цій діяльності або 

подовження строків її 

провадження - до моменту 

забезпечення виконання 

таких екологічних умов - 

тягне за собою 

вплив на довкілля 

планованої діяльності, 

порушення встановлених 

законодавством вимог 

щодо здійснення оцінки 

впливу на довкілля, у 

тому числі порядку 

інформування 

громадськості та 

порядку проведення 

громадського 

обговорення і 

врахування його 

результатів 

тягнуть за собою 

накладення штрафу на 

посадових осіб, 

громадян - суб’єктів 

підприємницької 

діяльності від п’ятдесяти 

до двохсот 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян». 
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накладення штрафу на 

посадових осіб, громадян - 

суб’єктів підприємницької 

діяльності від двохсот до 

п’ятисот 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

 

Норма відсутня 
Доповнити статтею 91-

6: 

«Порушення процедури 

здійснення 

інвентаризації, 

моніторингу та аудиту 

природних ресурсів та 

природних об’єктів 

Приховування 

інформації про стан 

і площу природних 

ресурсів та об’єктів 

(земель, вод, ділянок 

надр, лісів) 

загальнонаціональног

о та місцевого 

значення, порушення 

режиму здійснення 

екологічного 

моніторингу та 

аудиту, що призвело 

до порушення 

законних інтересів 

держави та/або 

територіальної 

громади, – тягне за 

собою накладення 

штрафу на 

посадових осіб від 

трьохсот до 

п’ятисот 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян». 

Стаття 91-6.  

«Порушення процедури 

здійснення 

інвентаризації, 

моніторингу та аудиту 

природних ресурсів та 

природних об’єктів 

Приховування 

інформації про стан 

і площу природних 

ресурсів та об’єктів 

(земель, вод, ділянок 

надр, лісів) 

загальнонаціональног

о та місцевого 

значення, порушення 

режиму здійснення 

екологічного 

моніторингу та 

аудиту, що призвело 

до порушення 

законних інтересів 

держави та/або 

територіальної 

громади, – тягне за 

собою накладення 

штрафу на 

посадових осіб від 

трьохсот до 

п’ятисот 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян. 

Норма відсутня Доповнити статтею 92-2 

:  

Стаття 92-2. 

Порушення 

законодавства про 
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«Порушення 

законодавства про 

ландшафти 

     Порушення вимог 

пріоритетності 

застосування 

ландшафтного підходу 

до здійснення 

територіального 

планування та подальшої 

забудови населених 

пунктів, порушення 

цілісності природних 

ландшафтів та 

комплексів, - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

громадян від п'ятдесяти 

до ста 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від ста до ста 

п'ятдесяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян 

ландшафти 

Порушення вимог 

пріоритетності 

застосування 

ландшафтного підходу 

до здійснення 

територіального 

планування та подальшої 

забудови населених 

пунктів, порушення 

цілісності природних 

ландшафтів та 

комплексів, - 

тягне за собою 

накладення штрафу на 

громадян від п'ятдесяти 

до ста 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян і на посадових 

осіб - від ста до ста 

п'ятдесяти 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян 

  



243 

 

 

Проект Закону України «Про оптимізацію механізмів 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері 

захисту довкілля» 

 

Верховна Рада України постановляє: 

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. до Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 41, ст.546) 

доповнити:  

частину 1 статті 3 пунктом «н» наступного змісту:«досягнення 

справедливого балансу приватних та публічних інтересів у сфері захисту 

довкілля»; 

2. до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170):  

викласти ч.1 ст. 77 у такій редакції:«Шкода, заподіяна правам та 

інтересам юридичним, фізичним особам чи територіальної громади, а 

також створення заподіяння шкоди, що відбувається в результаті 

неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого 

самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету, а в 

результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб 

місцевого самоврядування - за рахунок їх власних коштів у порядку, 

встановленому законом; 

3. до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, 

ст.1122): 

1) Доповнити статтю 22 абзацом другим наступного змісту: 

«Малозначним є діяння: 
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1. діяння, за вчинення яког передбачено застосовування штрафу у 

розмірі не більше, ніж двадцять неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян;  

2. діяння, вчинене у спосіб, що не заподіює істотної шкоди 

суспільним відносинам та інтересам; 

3. діяння, за вчинення якого є доцільним  застосування 

адміністративного стягнення, що може бути виконано на місці вчинення 

адміністративного правопорушення;  

4. за вчинення якого передбачено скорочений строк розгляду 

справи про адміністративне правопорушення»; 

2) Доповнити диспозицію ст. 53 наступним словосполученням: «а 

також зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без 

спеціального дозволу, а також невиконання умов зняття, збереження і 

використання родючого шару ґрунту»; 

7) Доповнити ч. 3 ст. 53-6 наступного змісту : «Перекручення даних 

державного земельного кадастру, а також приховування інформації про стан 

земель, розміри, кількість земельних ділянок, наявність земель запасу або 

резервного фонду - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб 

від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»; 

9) Доповнити ч. 6 ст. 57 наступного змісту: «Видобування корисних 

копалин з використанням обладнання, яке не пройшло відповідно до закону 

обов’язкову сертифікацію, - тягне за собою накладення штрафу на громадян 

від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 

посадових осіб - від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян»; 

10) Доповнити ч. 2 ст. 60 наступного змісту: «Пошкодження 

водогосподарських споруд і пристроїв, а також порушення режиму їх 

екслуатації, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 

двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»; 

11) Викласти статтю 63 у наступній редакції: 
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«Стаття 63. Порушення режим спеціального використання земель 

лісового фонду.  

Використання ділянок земель лісового фонду для розкорчовування, 

спорудження будівель, переробки деревини, влаштування складів і т. ін. без 

належного дозволу на використання цих ділянок - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти до 

двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб 

- від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  

Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, 

заготівлі і вивезення деревини та заготівлі живиці - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від шести до 

чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових 

осіб - від десяти до шістнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян»; 

12) Доповнити ч. 1 ст. 65-1 наступного змісту: «Знищення або 

пошкодження підросту в лісах - тягне за собою накладення штрафу на 

громадян від трьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

і на посадових осіб - від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян»; 

13) Викласти ст. 71 у наступній редакції:  

«Порушення правил охорони лісів. 

Введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, цехів, 

агрегатів, транспортних шляхів, магістральних трубопроводів, комунальних 

та інших об'єктів, не забезпечених обладнанням, що запобігає шкідливому 

впливу на стан і відтворення лісів, - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятнадцяти 

до тридцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

Засмічення лісів відходами - 
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тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти п’яти до 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових 

осіб - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і 

нафтопродуктами, промисловими і комунально-побутовими викидами, 

відходами і покидьками, що спричиняє його усихання чи захворювання, - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до 

дев’яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових 

осіб - від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян»; 

14) Виключити ст. ст. 52, 53-2, 53-3, 53-4, 56, 64, 66, 70, 72, 73, 74,  75, 

ч. 2 ст. 77-1, 78-1, 82-1, 82-2, 82-2, 82-3, 82-4, 82-5, 82-6, 88-1, 89, 91-1, 91-2, 

91-3; 

15) Викласти санкцію ч. 1 ст. 91 у такій редакції : 

«тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від сорока до 

шістдесяти чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно 

добутих природних ресурсів чи без такої і на посадових осіб - від 

шістдесяти до дев’яносто п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та 

незаконно добутих природних ресурсів»; 

16) Викласти санкцію ч. 1 ст. 91-4 у такій редакції: 

«тягне за собою накладення штрафу на службових та посадових осіб 

від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»; 

17) Доповнити статтею 92-2 :  

«Порушення законодавства про ландшафти. 

     Порушення вимог пріоритетності застосування ландшафтного 

підходу до здійснення територіального планування та подальшої забудови 

населених пунктів, порушення цілісності природних ландшафтів та 

комплексів, - 
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тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до 

ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 

ста до ста 'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»; 

18) Доповнити статею 91-6: 

«Порушення процедури здійснення інвентаризації, моніторингу та 

аудиту природних ресурсів та природних об’єктів  

Приховування інформації про стан і площу природних ресурсів та 

об’єктів (земель, вод, ділянок надр, лісів) загальнонаціонального та 

місцевого значення, порушення режиму здійснення екологічного моніторингу 

та аудиту, що призвело до порушення законних інтересів держави та/або 

територіальної громади, – тягне за собою накладення штрафу на посадових 

осіб від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян». 

II. Прикінцеві та перехідні положення  

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
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Пояснювальна записка щодо прийняття проекту Закону України 

«Про оптимізацію механізмів адміністративної відповідальності за 

вчинення правопорушень у сфері захисту довкілля» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України «Про 

оптимізацію механізмів адміністративної відповідальності за вчинення 

правопорушень у сфері захисту довкілля» 

Основна спрямованість Кодексу України про адміністративні 

правопорушення – захист прав, свобод, інтересів фізичних, юридичних осіб у 

сфері публічно-правових відносин від порушень, в тому числі з боку органів 

державної влади, місцевого самоврядування, їх службових посадових осіб. 

Визначення нормативно-правових засад застосування засад 

адміністративної відповідальності у сфері захисту довкілля вирішує стратегічне 

завдання захисту та охорони навколишнього природного середовища, є базисом 

забезпечення раціонального використання природних ресурсів, є пріоритетною 

основою впровадження концепції сталого розвитку, що є загальновизнаним 

міжнародно-правовим стандартом розбудови взаємовідносин людини і 

природи. 

Дослідження проблематики забезпечення ефективності 

адміністративно-правового регулювання суспільних відносин в цілому, і 

зокрема, з питань – застосування адміністративної відповідальності за 

вчинення порушень у сфері захисту довкілля, було в різні часи предметом 

наукових досліджень В. Б. Авер’янова, Ю. П. Битяка, Д. М. Бахраха, 

Ю. Н. Старилова, О. І. Остапенко, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, 

А. Т. Комзюка, О. В. Кузьменко , Ю.О. Легези, І. П. Голосніченка, 

М. Ф. Стахурського, Н. І. Золотарьової, С. Г. Стеценка та ін.  

Однак, і досі механізм адміністративної відповідальності є недостатньо 

ефективним, а відтак вимагається здійснення процесів правотворення в 

цілому, і зокрема, з питань застосування заходів державного примусу за 

вчинення правопорушень у сфері захисту довкілля. 

 

2. Цілі і завдання змін до нормативно-правових актів 

Завданням проекту є удосконалення механізму застосування заходів 

адміністративно-правової охорони довкілля в Україні.  

 

3. Загальна характеристика та основні положення змін до 

нормативно-правових актів 
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З метою удосконалення механізмів адміністративної відповідальності 

внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. до Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 41, ст.546) 

доповнити:  

частину 1 статті 3 пунктом «н» наступного змісту:«досягнення 

справедливого балансу приватних та публічних інтересів у сфері захисту 

довкілля»; 

2. до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170):  

викласти ч.1 ст. 77 у такій редакції:«Шкода, заподіяна правам та 

інтересам юридичним, фізичним особам чи територіальної громади, а 

також створення заподіяння шкоди, що відбувається в результаті 

неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого 

самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету, а в 

результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб 

місцевого самоврядування - за рахунок їх власних коштів у порядку, 

встановленому законом; 

3. до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, 

ст.1122): 

1) Доповнити статтю 22 абзацом другим наступного змісту: 

«Малозначним є діяння: 

1) діяння, за вчинення яког передбачено застосовування штрафу у 

розмірі не більше, ніж двадцять неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян;  

2) діяння, вчинене у спосіб, що не заподіює істотної шкоди 

суспільним відносинам та інтересам; 

3) діяння, за вчинення якого є доцільним  застосування 

адміністративного стягнення, що може бути виконано на місці вчинення 

адміністративного правопорушення;  

4) за вчинення якого передбачено скорочений строк розгляду 

справи про адміністративне правопорушення». 

1) Виключити ст. 52;  

2) Доповнити диспозицію ст. 53 наступним словосполученням: «а 

також зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без 
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спеціального дозволу, а також невиконання умов зняття, збереження і 

використання родючого шару ґрунту»; 

3) Виключити ст. 53-2; 

4) Виключити ст. 53-3; 

5) Виключити ст. 53-4; 

6) Доповнити ч. 3 ст. 53-6 наступного змісту : «Перекручення даних 

державного земельного кадастру, а також приховування інформації про стан 

земель, розміри, кількість земельних ділянок, наявність земель запасу або 

резервного фонду - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб 

від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»; 

7) Виключити ст. 56; 

8) Доповнити ч. 6 ст. 57 наступного змісту: «Видобування корисних 

копалин з використанням обладнання, яке не пройшло відповідно до закону 

обов’язкову сертифікацію, - тягне за собою накладення штрафу на громадян 

від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 

посадових осіб - від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян»; 

9) Доповнити ч. 2 ст. 60 наступного змісту: «Пошкодження 

водогосподарських споруд і пристроїв, а також порушення режиму їх 

екслуатації, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 

двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»; 

10) Викласти статтю 63 у наступній редакції: 

«Стаття 63. Порушення режим спеціального використання земель 

лісового фонду.  

Використання ділянок земель лісового фонду для розкорчовування, 

спорудження будівель, переробки деревини, влаштування складів і т. ін. без 

належного дозволу на використання цих ділянок - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти до 

двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб 

- від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  

Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, 

заготівлі і вивезення деревини та заготівлі живиці - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від шести до 

чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових 

осіб - від десяти до шістнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян»; 

11) Виключити ст. 64; 
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12) Доповнити ч. 1 ст. 65-1 наступного змісту: «Знищення або 

пошкодження підросту в лісах - тягне за собою накладення штрафу на 

громадян від трьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

і на посадових осіб - від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян»; 

13) Виключити ст. 66; 

14) Виключити ст. 70; 

15) Викласти ст. 71 у наступній редакції:  

«Порушення правил охорони лісів. 

Введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, цехів, 

агрегатів, транспортних шляхів, магістральних трубопроводів, комунальних 

та інших об'єктів, не забезпечених обладнанням, що запобігає шкідливому 

впливу на стан і відтворення лісів, - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятнадцяти 

до тридцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

Засмічення лісів відходами - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти п’яти до 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових 

осіб - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і 

нафтопродуктами, промисловими і комунально-побутовими викидами, 

відходами і покидьками, що спричиняє його усихання чи захворювання, - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до 

дев’яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових 

осіб - від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян»; 

16) Виключити ст. 72; 

17) Виключити ст. 73; 

18) Виключити ст. 74; 

19) Виключити ст. 75; 

20) Виключити ч. 2 ст. 77-1;  

21) Виключити ст. 78-1; 

22) Виключити ст. 82-1; 

23) Виключити ст. 82-2; 

24) Виключити ст. 82-2; 

25) Виключити ст. 82-3; 

26) Виключити ст. 82-4; 
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27) Виключити ст. 82-5; 

28) Виключити ст. 82-6; 

29) Виключити ст. 88-1; 

30) Виключити ст. 89; 

31) Викласти санкцію ч. 1 ст. 91 у такій редакції : 

«тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від сорока до 

шістдесяти чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно 

добутих природних ресурсів чи без такої і на посадових осіб - від 

шістдесяти до дев’яносто п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та 

незаконно добутих природних ресурсів»; 

32) Виключити ст. 91-1; 

33) Виключити ст. 91-2; 

34) Виключити ст. 91-3; 

35) Викласти санкцію ч. 1 ст. 91-4 у такій редакції: 

 

«тягне за собою накладення штрафу на службових та посадових осіб 

від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»; 

36) Доповнити статею 92-2 :  

«Порушення законодавства про ландшафти. 

     Порушення вимог пріоритетності застосування ландшафтного 

підходу до здійснення територіального планування та подальшої забудови 

населених пунктів, порушення цілісності природних ландшафтів та 

комплексів, - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста 

до ста 'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

II. Прикінцеві та перехідні положення  

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового 

регулювання 

Вимагається внесення змін до Законів України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та до Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

Реалізація положень поданого законопроекту внесення змін до інших 
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законів не потребує. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування  

Реалізація положень законопроекту не впливатиме на видаткову та 

прибуткову частини державного або місцевих бюджетів. 

 

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та 

інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття 

Реалізація норм законопроекту призведе до належного рівня 

законодавчої техніки, оптимізує реалізацію механізмів застосування заходів 

адміністративної відповідальності у сфері захисту довкілля. 
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Додаток В 

 

Акти-впровадження 
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