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№ 1 7444

ША НОВНІ ЧИ ТАЧІ!

Ре дакція

ПРО “ЕКО ПРА ВО8ЛЬВІВ”
Бла годійний Фонд “Еко пра воBЛьвів” — 
не уря до ва міжна род на ор ганізація, засно-
ва на 1994 ро ку з ме тою на дан ня до по-
мо ги у за хисті еко логічних прав фізич ним 
та юри дич ним осо бам, спри ян ня роз вит-
ку при ро до охо рон ної спра ви, еко ло гічної 
освіти, на уки та куль ту ри. 

На ша діяльність: 

● надання юридичних консультацій гро-
мадянам та юри дичним особам у галузі 
охорони довкілля, захисту екологічних 
прав;

● представлення інтересів фізичних та 
юридичних осіб в судах, інших дер жав-
них установах у справах, по в’я заних 
з порушенням екологічного законо-
давст ва;

● організація конференцій, семінарів, зу-
стрічей з питань правової охорони на-
вколишнього середовища;

● участь у правотворчій діяльності на 
ло каль ному, націо нальному та між на-
родному рівнях з питань прав лю ди ни 
і довкілля;

● виховання нового покоління юристівB 
екологів шляхом проведення екологоB 
правової практики для студентів різних 
навчальних закладів;

● збір та розповсюдження екологоBпра-
вової і еко логічної інформації.

Усі по слу ги Фон ду — без ко ш тов ні.

ВІД РЕ ДАК ЦІЇВІД РЕ ДАК ЦІЇ

Про тя гом усь о го про це су “Довкілля для Євро пи” в 
ньо го ак тив но за лу ча лись не уря дові ор ганізації. Для 
за без пе чен ня вкла ду гро мадсь кості в підго тов ку 5Bї 
Міністерсь кої Кон фе ренції (КиївB2003), як ча с ти ну цьо-
го про це су, Се к ре таріат з підго тов ки Кон фе ренції підго-
ту вав звер нен ня до гро мадсь ких об’єднань регіону 
Євро пейсь кої Еко номічної Комісії ООН, з яким ми 
про по нуємо оз най о ми тись.

Звер таємо Ва шу ува гу на ка лен дар подій, що бу-
дуть відбу ва ти ся в рам ках підго тов ки до Всесвітньо го 
Самміту 2002, а та кож подій, що відбу дуть ся у 2002 
році та відбу ли ся у 2001 році під егідою Ор хусь кої 
кон венції. Про всі ці події ми роз повіда ли на сторінках 
по пе редніх но мерів Вісни ка Еко логічної Ад во ка ту ри.

Ціка вим при кла дом су до во го за хи с ту пра ва на 
ін фор мацію мо же бу ти спра ва, яка ве ла ся на ши ми 
юри с та ми. 9 ли с то па да цьо го ро ку Гос по дарсь ким су-
дом Львівської об ласті за до во ле но по зов БФ “Еко-
пра воBЛьвів” до ДКП “Бро диво до ка нал” про відмо ву у 
на данні інфор мації, чим бу ло зроб ле но ва го мий крок 
у ре алізації еко логічних прав гро ма дян. Опис спра ви 
та її ма теріали — у ру б риці “Спра ви”.

Рубрика “Кон суль тації” у цьо му но ме рі Вісни ка 
при свя чена питанням за хи с ту на се лен ня та на вко лиш-
нь о го се ре до ви ща від ок ре мих фізич них фак торів, а 
та кож порядку реєстрації сим воліки об’єднань гро-
ма дян. Окрім цього, розглянуто пра вила ут ри ман ня 
зе  ле них на са д жень у населених пунктах.

Ми помітили, що осіб, які досліджу ють пи тан ня 
охо ро ни довкілля, ціка вить інфор мація про міжна родні 
ор ганізації, що пра цю ють в цій сфері, тому за по чат ку-
ва ли відповідну ру б ри ку, в якій роз повіда ти ме мо про 
такі ор ганізації, їх струк ту ру та діяльність.

25 жовт ня 2001 ро ку прий ня то но вий Зе мель ний 
ко декс Ук раїни, який на би рає чин ності 1 січня 2002 
ро ку. Ми розміщуємо по ло жен ня Ко дек су, які виз на-
ча ють ок ремі ка те горії зе мель, пра ва на зем лю та 
га рантії їх за хи с ту, а та кож нор ми що до охо ро ни зе-
мель та відповідаль ності за по ру шен ня зе мель но го 
за ко но дав ст ва.

Хо че мо відзна чи ти, що в 2001 році бу ло ви да но 
ряд підруч ників з еко логічно го пра ва, які по кли кані 
до по мог ти в на вчанні та прак тичній діяль ності тим, 
хто та ки ми пи тан ня ми зай мається. У звичній вже ру-
б риці “Публікації” по даємо ко рот кий опис цих на пра-
цю вань.

Ша новні чи тачі! Від усь о го ко лек ти ву Бла годійно го 
Фон ду “Еко пра воBЛьвів” вітаємо Вас з Но вим 2002 
ро ком. Ба жаємо процвітан ня, успіху у Вашій діяль ності, 
ре алізації усь о го за пла но ва но го. Хай ща с тить Вам у 
Но во му році!
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"ENVIRONMENT FOR EUROPE" 
PROCESS

FROM DOBRIS TO KIEV

First Ministerial Conference "Environment for 
Europe", Dobris Castle, 21 - 23 June 1991

http://www.unece.org/env/wgso/ (1 of 7) [12/15/2001 6:02:34 PM]

The first Ministerial Conference, within the "Environment for Europe" process was held in 1991 at Dobris 
Castle in the then Czechoslovakia. Environment Ministers from 34 European countries, the United States, 
Brazil, Japan, various UN bodies, governmental and non-governmental organizations and institutions were 
present. The Commissioner for the Environment of the Commission of the European Communities were 
also present at the Conference. The conference discussed ways of strengthening cooperation to protect and 
improve the environment, and of long term strategies toward an environmental programme for Europe.

A set of basic guidelines for a Pan-European cooperation strategy was laid down. They include: need for 
intensified cooperation, introduction of  ecological aspects in the process of transition of economies in 
central and  eastern Europe; promotion of environmental considerations by financial and economic 
assistance; assistance to improve environment-related  health conditions; and finally that each country 
shall bear responsibility for global environmental problems. The discussions resulted in a set of 
Conclusions of the Conference, in which the Ministers and the Commissioner addressed several issues of 
great importance to the further development of the "Environment for Europe" process. Furthermore, they 
called on the Commission of European Communities to prepare in cooperation with UN/ECE, a report 
describing the state of the environment in Europe (the later "Europeís Environment: the Dobris 
Assessment" of 1995). The need to develop an environmental programme for Europe in the light of this 
report was underlined. The programme would serve as the framework to improve coordination of national 
and international efforts in Europe, though focusing on central and eastern Europe.
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На про хан ня Се к ре таріату 
з підго товки 5Bї Міністерсь кої 
Кон фе ренції, яка відбу деть ся в 
Києві, роз пов сю ди ти цю інфор-
мацію се ред не уря до вих ор-
ганізацій та інших гро мадсь-
ких об’єднань регіону Євро пей-
сь кої Еко номічної Комісії ООН, 
публікуємо звер нен ня Се к ре-
таріату для за без пе чен ня вкла-
ду гро мадсь кості в про цес під-
го тов ки Кон фе ренції.

Об ра ще ние Се к ре та ри а та по под го тов ке 5�ой Ми ни с тер ской 
Кон фе рен ции (Ки ев�2003) к не пра ви тель ст вен ным ор га ни за-
ци ям и дру гим об ще ст вен ным объ е ди не ни ям ре ги о на Ев ро-
пей ской Эко но ми че с кой Ко мис сии ООН

ВКЛАД НПО В ПРО ЦЕСС ПОД ГО ТОВ КИ 
КИ ЕВ СКОЙ КОН ФЕ РЕН ЦИИ

Ува жа е мые дру зья,
Це лью это го об ра ще ния яв ля ет ся со зда ние ин фор ма ци он но го 

ди а ло га меж ду офи ци аль ным про цес сом под го тов ки Кон фе рен ции 
“Ок ру жа ю щая сре да для Ев ро пы”, ко то рая со сто ит ся в Ки е ве в 2003 
го ду, и не пра ви тель ст вен ны ми ор га ни за ци я ми.

Как вам из ве ст но, Ки ев ская кон фе рен ция 
яв ля ет ся пя той из се рии Кон фе рен ций “Ок ру жа-
ю щая сре да для Ев ро пы”. Че ты ре пре ды ду щие 
кон фе рен ции про хо ди ли в До б ри ше в 1991 го ду, 
Лю цер не в 1993 го ду, Со фии в 1995 го ду и Ор ху-
се в 1998 го ду. Про цесс под го тов ки воз глав ля-
ет меж пра ви тель ст вен ная Ра бо чая Груп па Стар-
ших Долж но ст ных Лиц (РГСДЛ), Се к ре та ри ат ко-
то рой ра бо та ет при Ев ро пей ской Эко но ми че с кой 
Ко мис сии ООН. Бо лее пол ную ин фор ма цию мож-
но про чи тать на сай те HTTP://WWW.UNECE.ORG/
ENV/WGSO/

На про тя же нии всей ис то рии про цес са “Ок-
ру жа ю щая сре да для Ев ро пы“ не пра ви тель ст-
вен ные ор га ни за ции бы ли ак тив но во вле че ны в 
не го. Не смо т ря на слож но с ти, воз ни ка ю щие на 
ран них ста ди ях это го про цес са, мно гие про грес-
сив ные ини ци а ти вы НПО бы ли при вет ст во ва ны 
ми ни с т ра ми. На и бо лее ус пеш ным при ме ром та-
ко го со труд ни че ст ва мож но счи тать Кон фе рен-
цию, про хо див шую в Ор ху се (Да ния), в 1998 
го ду.

Се к ре та ри ат хо тел бы обес пе чить прин ци пы 
про зрач но с ти и от кры тость при под го тов ке к 
Ки ев ской кон фе рен ции, по ми мо дру гих ви дов 
де я тель но с ти, так же и со зда вая ак тив ный об мен 
ин фор ма ци ей. На дан ный мо мент мы пла ни ру ем 
про ве с ти сле ду ю щее со бра ние Ис пол ни тель но го 
Ко ми те та (Бю ро РГСДЛ) в кон це фе в ра ля 2002 
го да в Ки е ве. Ис пол ни тель ный Ко ми тет бу дет 
об суж дать сле ду ю щие до ку мен ты: Кон цеп ту аль-
ные Рам ки Ки ев ской кон фе рен ции и воз мож ные 
во про сы По ве ст ки дня.

Важ но, что бы ва ши мне ния о дан ных до ку-
мен тах бы ли до не се ны до пред ста ви те лей го-
су дарств. Мы так же го то вы обес пе чи вать ин-
фор ми ро ва ние стран, уча ст ниц Кон фе рен ции о 
ва ших пла нах от но си тель но как под го тов ки к 
Кон фе рен ции, так и ее про ве де ния. По это му мы 
про сим Вас пре до ста вить та кую ин фор ма цию на 
ан г лий ском язы ке, же ла тель но в эле к трон ном 
ва ри ан те не поз же 21 ян ва ря 2002 го да.

Ана ло гич ную ин фор ма цию вы так же мо же те 
под го то вить и для встреч Ра бо чей Груп пы Стар-
ших Долж но ст ных Лиц (РГСДЛ). Для тре тей встре-
чи РГСДЛ, ко то рая со сто ит ся в на ча ле ию ля, 
про сим при сы лать ва шу ин фор ма цию не поз же 
1 ию ня 2002 го да; для чет вер той встре чи РГСДЛ, 
ко то рая со сто ит ся в но я б ре, при сы лай те свои 
пред ло же ния до 1 ок тя б ря 2002 го да.

Мы, в свою оче редь, бу дем по сто ян но об нов-
лять на шу вебBстра ни цу, по это му со ве ту ем вам 
об ра щать ся к ней ча ще. Ес ли у вас есть про бле-
мы до сту па к Ин тер не ту, кон так ти руй те с на ми по 
ад ре су, ука зан но му ни же. Ес ли вы по же ла е те, мы 
так же мо жем раз ме с тить ва шу ин фор ма цию на 
на шем вебBсай те (по жа луй ста, ука жи те в сво их 
со об ще ни ях).

На де юсь на пло до твор ное со труд ни че ст во!

Эл ла Бег ля ро ва.
Се к ре та ри ат по под го тов ке 
5#ой Ми ни с тер ской Кон фе-
рен ции (Ки ев#2003)
Ев ро пей ская Эко но ми че с-
кая Комис сия ООН, Же не ва

Ella Behlyarova
Division for Environment 
and Human Settlements
UN Economic Commission 
for Europe

Palais des Nations
1211 Geneva, Switzerland
Tel: 41)22 917)2376
Fax: 41)22 917)0107
Email: 
Ella.Behlyarova@unece.org
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24 – 28 червня

9 – 11 вересеня

16 – 20 вересеня

Жовтень/листопад

25 – 29 листопада

Місце проведення

Женева

Женева

Женева

Женева

Назва події
Четверта зустріч Робочої групи з протоколу із 
Стратегічної екологічної оцінки.

Друга зустріч Робочої групи з питань генетично 
модифікованих організмів.
Четверта зустріч Робочої групи з Реєстру викидів та 
переносу забруднювачів.
П’ята зустріч Робочої групи з протоколу по 
Стратегічній екологічній оцінці.
П’ята зустріч Робочої групи Реєстру викидів та 
переносу забруднювачів.
Шоста зустріч Робочої групи з протоколу по 
Стратегічній екологічній оцінці.
Шоста зустріч Робочої групи з Реєстру викидів та 
переносу забруднювачів.
Перша зустріч учасників Орхуської конвенції.
Сьома зустріч Робочої групи з Реєстру викидів та 
переносу забруднювачів.

КА ЛЕН ДАР ПОДІЙ, ЩО БУ ДУТЬ ВІДБУ ВА ТИ СЯ ПІД ЕГІДОЮ ОР ХУСЬ КОЇ КОН ВЕНЦІЇ У 2002 РОЦІ

КАЛЕНДАР ПОДІЙ, ЩО ВІДБУВАЛИСЯ ПІД ЕГІДОЮ ОРХУСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРОТЯГОМ 2001 РОКУ

Дата

2 Лютого

12-16 Лютого

28 Лютого —
2 Березня

8-9 Березня

14-16 Березня

25 Червня

2-6 Липня

17-19 Вересня

26-28 Вересня

10-12 Жовтня

21-23 Листопада

26-27 Листопада

28-30 Листопада

3-7 Грудня

Місце проведення

Рим
Женева

Женева

Арендал (Норвегія)

Женева

Женева

Женева

Естонія

Женева

Женева

Рим

Женева

Женева

Женева

Назва події

Друга зустріч Бюро Орхуської конвенції
Друга зустріч Робочої групи з механізмів 
дотримання Орхуської конвенції.
Перша зустріч Робочої групи з Реєстру викидів та 
переносу забруднювачів.
Зустріч Робочої групи з електронних засобів інфор-
мації.
Перша зустріч Робочої групи з протоколу по Стра-
тегічній екологічній оцінці.
Спільна зустріч Бюро п’яти екологічних конвенцій 
ЄЕК ООН з питань участі громадськості та ін. 
(принципи Орхуської конвенції)
Друга зустріч Робочої групи з Реєстру викидів та пе-
реносу забруднювачів.
Семінар з питань доступу до правосуддя.
Друга зустріч Робочої групи з протоколу по Стра-
тегічній екологічній оцінці.
Перша зустріч Робочої групи з питань генетично мо-
дифікованих організмів.
Третя зустріч Робочої групи з протоколу по 
Стратегічній екологічній оцінці.
Друга зустріч Робочої групи з механізмів 
дотримання Орхуської конвенції.
Підготовча зустріч до першої Зустрічі Сторін.
Третя зустріч Робочої групи з Реєстру викидів та пе-
реносу забруднювачів.

З матеріалами вищезгаданих подій можна ознайомитися на сторінці Європейської Економічної 
Комісії ООН за адресою HTTP://WWW.UNECE.ORG/ENV/PP/WELCOME.HTML, де розміщено більшість 
документів, що розглядались або приймались протягом 2001 року в межах зустрічей, а також інша 
цікава та корисна інформація про події, які відбувалися в рамках Орхуської конвенції.
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Бо рис Ва сильківський,
Го ло ва гро мадсь кої еко ло го#пра во вої ор ганізації “Еко Пра во#Київ”
Оле на Паніна,
ко ор ди на тор про ектів гро мадсь кої еко ло го#пра во вої ор ганізації “Еко Пра во#Київ”

ШЛЯ ХОМ ЕКО НОМІЧНОЇ ЕКО ЛОГІЧНОЇ ГЛО БАЛІЗАЦІЇ
Яви ще еко номічної гло балізації про ти с тоїть 

еко логічній гло балізації. Гло балізація по тре бує 
но во го підхо ду у по шу ках підґрун тя для от ри ман-
ня фун да мен таль но відмінної точ ки зо ру, або 
навіть іде о логії сто сов но взаємозв’яз ку обох 
з них. За лу чен ня не за леж них дер жав співдруж-
ності, ряду ор ганізацій з пи тань довкілля, а 
також Всесвітньої Ор ганізації Торгівлі (ВОТ) до 
гло баль них про цесів, на дає про це су гло балізації 
спе цифічних ха рак те ри с тик і особ ли во с тей.

У су час но му світі еко номіка відіграє провідну 
роль. Про цес гло балізації ке рується перш за все 
еко номікою; не існує кор донів для роз вит ку та 
процвітан ня бізне су, що фор мує найбільш спри ят-
ли ве підґрун тя для роз вит ку торгівлі — це най го-
ловніші ха рак те ри с ти ки еко номічної гло балізації, 
що за раз ча с то на зи ва ють “гло балізмом”. Еко-
номічну політи ку у світі ство рю ють в ос нов но му 
такі гіган ти як Всесвітня ор ганізація торгівлі 
(ВОТ) та Міжна род ний Ва лют ний Фонд (МВФ). 
ВОТ бу ла за сно ва на у 1994 році і це вик ли ка ло 
не од но значні відгу ки се ред світо вої спільно ти. 
Де які віта ли її, інші ви с ту па ли про ти. Віта ли її 
Транс національні ком панії (ТНК) та уря ди, що 
вста нов лю ють пра ви ла світо вої еко номіки. Пе ре-
січні гро ма дя ни та гро мадські ор ганізації, які по-
ряд з інши ми бу ли за не по коєні ста ном дов кілля, 
вис лов лю ва ли свою не за до во леність. Згідно з 
дум ка ми ос танніх, гло баль на торгівля та її пред-
став ни ки ке ру ють світом, але фак тич но еко но-
мічний роз ви ток не сприяє ні суспільно му бла гу, 
ані до б ро бу ту ок ре мої лю ди ни. Гло балізм ви ни кає 
за вдя ки одній з рис людсь кої істо ти, а са ме тій, 
яка ха рак те ри зує лю ди ну як спо жив чу істо ту.

Ма буть, слід роз г ля ну ти, що ж та ке зе ле ний 
рух. Хто б що не го во рив, але він по суті є про явом 
гло балізації. Не знай деть ся лю дей, які б за пе ре-
чи ли, що це по зи тив на фор ма гло балізації. Зви-
чай но, не без своїх слаб ких сторін, які існу ють у 
сфері охо ро ни на вко лиш нь о го се ре до ви ща. Еко-
логічна гло балізація, без сумнівно, є “пра виль ною 
колією” в універ сальній гло балізації, і во на мо же 
зро би ти вне сок у ви ко нан ня істин них за вдань 
ста ло го роз вит ку.

Сьо годні кож на дер жа ва має пра во на за хист 
при род но го се ре до ви ща, і ВОТ виз нає та ке пра-
во. За хист гло баль них при род них ре сурсів як най-
мен ше за без пе чується пра ви ла ми міжна род ної 
торгівлі. Особ ли во то му, що еко логічні уго ди, 
які в ос нов но му зо се ре д жені на за хисті гло-
баль них при род них ре сурсів, за ли ша ють ба жа ти 
кра що го. Не до три ман ня по ло жень міжна род них 

еко логічних до ку ментів не має не га тив них еко-
номічних наслідків для урядів, і є, перш за все, 
мо раль ним яви щем, в той час ко ли не ви ко нан-
ня норм ВОТ мо же при зве с ти до су во рих еко-
номічних (штраф них) санкцій. Жо ден уряд (навіть 
мо гутній) не мо же ігно ру ва ти пре тензій ВОТ, що 
тим са мим ро бить вплив ВОТ особ ли во вирішаль-
ним для країн СНД.

Для ство рен ня де я кої про тидії торгівель ним 
пра ви лам країниBчле ни ВОТ по тре бу ють чітко го 
за ко но дав ст ва сто сов но еко логічної сфе ри. На-
справді та ке за ко но дав ст во ду же важ ко ви ро би-
ти. Транс національні ком панії ма ють до стат ньо 
за собів лобіюван ня для до сяг нен ня своїх цілей 
на національ но му рівні. Во ни мо жуть лобіюва ти 
за ко но дав ст во, що є спри ят ли вим для бізне су, 
при не значній опо зиції з бо ку еко логічних гро-
мадсь ких ор ганізацій. Національні за ко ни, що 
за сто со ву ють ся для ви ко нан ня міжна род них еко-
логічних угод, ста ють все більш важ ли ви ми. На-
при клад, Кар та хенсь кий про то кол про біологічну 
без пе ку доз во ляє до сяг ти знач ної гнуч кості дії 
цих за конів. Як що цілі про то ко лу по ру шу ють ся, 
суспільство мо же ви ко ри с то ву ва ти ті пра вові 
інстру мен ти, що є за сто со ву ва ни ми в цій дер-
жаві. Бе ру чи до ува ги досвід ор ганізації “Еко-
Пра воBКиїв”, та кий підхід є ма ло дієвим. Бу ло б 
на ба га то ефек тивніше, як би гро мадськість ма ла 
змо гу звер та ти ся без по се ред ньо до міжна род них 
інсти туцій та ор ганізацій у разі по ру шен ня та ких 
еко логічних пра вил.

Що до Ук раїни, слід за зна чи ти такі про бле ми:
– су пе реч ності між національ ним за ко но дав ст-

вом та пра ви ла ми ВОТ;
– намір Ук раїни увійти до ВОТ і до три му ва ти ся 

її прин ципів при зве де до ви ник нен ня у сус-
пільстві на пру же ності між еко ло га ми та пред-
став ни ка ми уря ду;

– внаслідок не роз ви ну то го гро ма дянсь ко го сус-
пільства жод на гро мадсь ка точ ка зо ру не мо-
же впли ну ти на осіб, що прий ма ють рішен ня;

– еко номічна кри за в Ук раїні ско ро чує мож-
ли вості інве с ту ва ти внутрішні ре сур си у не-
пе рервні про це си ви роб ництва (на при клад, 
сільсько го с по дарсь кий сек тор зацікав ле ний 
більше ніж будьBхто у імпорті та не об ме же-
но му ви ко ри с танні ге не тич ноBмо дифіко ва них 
ор ганізмів);

– ви со кий рівень ко рум по ва ності осіб, що прий-
ма ють рішен ня, на всіх рівнях вла ди;

– ук раїнська гро мадськість аб со лют но не усвідо-
млює за гро зу ек с пансії ТНК на національ но му 
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№ 1 7888

рин ку та рин ках країн СНД, на відміну від 
західної гро мадсь кості, яка вже кілька років 
сти кається з наслідка ми діяль ності ТНК.

Політич не та пра во ве ста но ви ще ТНК

За раз ми є свідка ми не тільки еко номічно го 
впли ву ТНК у СНД, але і їх втру чан ня у за-
ко но творчі про це си. За до по мо гою впли во вих 
еко номічних та фінан со вих сти му лю вань во ни 
прий ма ють ак тив ну участь у підго товці про ектів 
за конів і слу гу ють тільки своїм кор по ра тив ним 
цілям. Од ним з ос нов них на прямків, на яко му 
зо се ре д же на стра тегія ТНК в Ук раїні, є пе с ти ци-
ди та їжа, що містить ге не тич ноBмо дифіко вані 
ор ганізми (ГМО). По ка зо вим в цьо му відно шенні 
є національ не за ко но дав ст во Ук раїни в сфері 
ГМО та за ко но дав ст во інших країн СНД. Оригінал 
про ек ту за ко ну про ГМО в Ук раїні був да ле ким від 
до с ко на лості, ко ли йо го бу ло по да но до пар ла мен-
ту. Він не містив ос нов но го прин ци пу — прин ци-
пу за сте ре жен ня. Але, не зва жа ю чи на слабкість 
за ко ну, йо го все ще підтри му ють зацікав лені 
осо би, які ма ють кон так ти з ком паніями, що ви-
роб ля ють ГМО і ви бо рю ють спри ят ливі умо ви на 
національ но му рин ку.

Однією з най мо гутніших ТНК, що ма ють на 
сьо годнішній день стійку по зицію на рин ку Ук-
раїни, є ком панія Мон сан то. Во на у значній мірі 
впли ває на мар ке тин го ву політи ку Ук раїни, а 
та кож на зміст національ них за конів. За сто со ву-
вані ме то ди є ча с то без прин ци по ви ми, і це са ме 
та ком панія, яка лобіюва ла не що дав но відхи ле-
ний про ект за ко ну про ГМО і все ще підштов хує 
пар ла мент на йо го прий нят тя. За вдя ки зу сил лям 

партії Зе ле них Ук раїни та гро мадсь ких ор га ні-
зацій Ук раїни, за ко но про ект, що був роз роб ле ний 
за до по мо гою ком панії, бу ло відхи ле но у пер шо-
му чи танні. Але, не зва жа ю чи на по раз ку, заінте-
ре со вані ком панії все ще на ма га ють ся про су ну ти 
свою про по зицію з ме тою її прий нят тя.

У той час, ко ли міжна родні еко номічні інсти-
туції роз ви ва ють ся та мо гутніша ють, міжна родні 
еко логічні інсти ту ти по винні укріплю ва ти ся. Якою 
ж гос трою по вин на бу ти еко логічна кри за, щоб 
ТНК (які впли ва ють на діяльність міжна род них 
еко номічних ор ганізацій і є найбільш бай ду жи ми 
до про блем довкілля) та кож за не по коїли ся? Чи ж 
во ни не лю ди? Роз гля да ю чи всі фор ми про те с ту 
гро мадсь ких ор ганізацій про ти політи ки ВОТ, ви-
яв ляється доцільним для еко логічних не уря до вих 
ор ганізацій у співробітництві з ТНК роз ро би ти та 
підпи са ти Ме мо ран дум про чи с те ви роб ництво 
на пла неті Зем ля. В цьо му відно шенні бу ло б 
най доцільнішим звер ну ти ся до ООН з про хан ням 
очо ли ти цей про цес. До речі, Ге не раль ний се к ре-
тар ООН Кофі Ан нан ска зав, що ХХІ сторіччя ха-
рак те ри зується зро с та ю чим впли вом гро мадсь-
ких ор ганізацій на тво рен ня політи ки. Са ме з 
цим і є співзвуч ною ідея Ме мо ран ду му.

Міжна родні еко логічні ор ганізації ви ко ну ють 
грандіоз ну місію. В той же час чис ленні місцеві, 
регіональні та національні еко логічні гро мадські 
ор ганізації на по лег ли во пра цю ють, щоб за хи-
с ти ти на вко лишнє се ре до ви ще та спря му ва ти 
політи ку своїх дер жав в бік ста ло го роз вит ку. Їх 
роль важ ко пе ре оціни ти. Але міжна родні уго ди та 
до ку мен ти роз роб ля ють ся та прий ма ють ся са ме 
за вдя ки спільним зу сил лям учас ників та діячів — 
від місце во го до міжна род но го рівня. ■

у двох по пе редніх но ме рах Вісни ка. 
Сайт  постійно по нов люється. Він скла-
дається з на ступ них розділів:
• ”Історія”, де мож на про чи та ти про 
історію ви ник нен ня Еко Пра во— Київ;
• ”Діяльність”, де розміще но інфор-
мацію про ме ту, ви ди та на прям ки 
діяль ності;
• ”Про ек ти” — опис про ектів, у яких 
бе ре участь ор ганізація;
• ”Спра ви” — опис справ, які ве ли ся 
або ве дуть ся юри с та ми ор ганізації;
• ”Парт не ри” — пе релік ор ганізацій, 
з яки ми співпра цює Еко Пра воBКиїв;
• ”За ко но дав ст во”.

Ос танній розділ містить підбірку нор-
ма тив ноBпра во вих актів у сфері охо-
ро ни довкілля (там Ви мо же те знай ти 
їх по вний текст). У разі відсут ності не-
об хідно го Вам нор ма тив ноBпра во во го 
акту, Ви мо же те за пов ни ти фор муBза-
пит, щоб йо го от ри ма ти.

Еко Пра во�Київ
HTTP://WWW.GEOCITIES.COM/ECOPRAVO/INDEX.HTM

Не що дав но відкрив ся сайт гро мадсь кої еко ло гоBпра-
во вої ор ганізації “Еко Пра воBКиїв”. Він був ство ре ний за 
підтрим ки про ек ту West NIS, про який ми роз повіда ли 
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Дата Місце 
проведення Назва події

КА ЛЕН ДАР ПОДІЙ, ЩО БУ ДУТЬ ВІДБУ ВА ТИ СЯ В РАМ КАХ ПІДГО ТОВ КИ 
ДО ВСЕСВІТНЬО ГО САММІТУ 2002

6-11 січня

9-11 лютого

20-22 лютого

3-6 березня

Дата і місце 
проведення 
будуть 
затверджені

21 — 31 
березня

Ріо-де-
Жанейро, 
Бразилія

Нью-Дельфі, 
Індія

Північний 
Ванкувер, 
Канада

Аделайд, 
Австралія

Копенгаген, 
Данія

Ріо 02 — Світові кліматичні та енерге-
тич ні заходи

Дельфійський самміт сталого розвитку 
2002. Забезпечення сталого рівня 
життя: залучення уряду, корпорацій та 
громадськості в процес Ріо+10

Місцева урядова зустріч міжнародного 
підготовчого комітету. Організована 
Міжнародною радою місцевих 
екологічних ініціатив (ICLEI)

Стабільність нашого суспільства: 
Міжнародна Місцева Програма ХХІ 
Конференції. Організована 
Міністерством Екології Австралії

Латинська Америка і Кариби: Сталий 
розвиток і уряд. Організована 
Програмою розвитку ООН

Світовий молодіжний форум 2002. 
Організований Програмою ООН по 
довкіллю (ЮНЕП), і датською 
молодіжною екологічною НУО “Природа 
та молодь” (Natur og Ungdom)

Європа і Співдружність незалежних 
держав: Сталий розвиток і довкілля. 
Організовано Програмою розвитку ООН

Азія і Тихоокеанські країни: Сталий 
розвиток і бідність. Організовано 
Програмою розвитку ООН

Арабські країни: Сталий розвиток і 
Міжнародний довідник фізичних, 
хімічних та технологічних речовин. 
Організовано Програмою розвитку ООН

Африка: Сталий розвиток і СНІД. 
Oрганізовано Програмою розвитку ООН

http://www.rio02.de; 
krauter@rio02.org

http://teriin.org/dsds/
dsds2002/contact.htm

http://www.iclei.org; 
fhamid@iclei.org 

http://
www.adelaide.sa.gov.au/soc;  
j.salter@adelaide.sa.gov.au

http://www.undp.org/
capacity21; 
penny.stock@undp.org 

www.globalyouth2002.org; 
контактні особи: 
Mr. Bent Nicolajsen — 
info@globalyouth2002.org; 
Ms. Silvia Guizzardi — 
info@globalyouth2002.org та 
Ms. Julia Crause  — 
julia.crause@unep.org

http://www.undp.org/
capacity21; 
penny.stock@undp.org

http://www.undp.org/
capacity21; 
penny.stock@undp.org

http://www.undp.org/
capacity21; 
penny.stock@undp.org

http://www.undp.org/
capacity21; 
penny.stock@undp.org

Контактна адреса

Квітень
(дата і місце проведення 
будуть затверджені)

Травень
(дата і місце проведення 
будуть затверджені)

Червень
(дата і місце проведення 
будуть затверджені)

Липень
(дата і місце проведення 
будуть затверджені)
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№ 1 710101010

ВТО РОЙ РЕ ГИ О НАЛЬ НЫЙ СЕ МИ НАР ПО ОР ХУС СКОЙ 
КОН ВЕН ЦИИ ДЛЯ ЮЖ НО!КАВ КАЗ СКИХ СТРАН

(Ар ме ния, Азер бай д жан, Гру зия)
14B17 но я б ря 2001 го да в 

Ере ва не (Ар ме ния) про шёл ре ги-
о наль ный се ми нар по Ор хус ской 
кон вен ции о до сту пе к ин фор-
ма ции, уча с тию об ще ст вен но с ти 
в про цес се при ня тия ре ше ний и 
до сту пе к пра во су дию по во про-
сам ок ру жа ю щей сре ды.

Се ми нар был ор га ни зо ван 
сов ме ст ны ми уси ли я ми Эко но-
ми че с кой Ев ро пей ской Ко мис-
сии ООН (ЕЭК ООН), Про грам-
ма ООН по ок ру жа ю щей сре де 
(ЮНЭП) и ОБ СЕ и яв ля ет ся про-
дол же ни ем се ми на ра, про ве-
ден но го в Тби ли си, в де ка б ре 
2000 го да, ос нов ной це лью ко-
то ро го бы ло пред став ле ние Ор-
хус ской кон вен ции, оп ре де ле-
ние ос нов ных прин ци пов Кон-
вен ции, обя зан но с тей и проб-
лем, свя зан ных с при ме не ни ем 
по ло же ний Кон вен ции.

За про шед ший год все три 
стра ны Юж но го Кав ка за при со е-
ди ни лись к Кон вен ции, в ре зуль-
та те че го со сто я лись 16 ра ти фи-
ка ций, не об хо ди мых для вступ-
ле ния Кон вен ции в си лу. Та ким 
об ра зом, Кон вен ция ста ла дей-
ст ву ю щим за ко но да тель ным ак-
том для всех при ча ст ных  Сто-

рон, вклю чая три Юж ноBкав каз-
ские ре с пуб ли ки.

Вто рой се ми нар по Ор хус-
ской кон вен ции был по свя щён 
прак ти че с ким ас пек там им пле-
мен та ции Кон вен ции и про бле-
мам, ко то рые мо гут воз ник нуть 
при ис пол не нии обя за тельств, 
пре ду с мо т рен ных Кон вен ци ей 
на на ци о наль ном и ре гио-
наль ном уров нях. В хо де 
се ми на ра так же бы ли рас-
смо т ре ны по след ние со-
бы тия, свя зан ные с Ор хус-
ской кон вен ци ей, ре зуль-
та ты де я тель но с ти раз лич-
ных ра бо чих групп, со з-
дан ных в рам ках Кон вен-
ции. В се ми на ре при ни ма-
ли уча с тие пред ста ви те ли 
пра ви тель ст вен ных и не-
пра ви тель ст вен ных ор га-
ни за ций, а так же пред-
ста ви те ли средств мас со-
вой ин фор ма ции, ака де-
ми че с ких уч реж де ний. От 
Бла го тво ри тель но го Фон-
да «Эко пра воBЛьвов» в ка-
че ст ве экс пер та в се ми-
на ре уча ст во вал ис пол ни-
тель ный ди рек тор Фон да 
и со ди рек тор Ас со ци а ции 

ГУТА Дми т рий Скрыль ни-
ков.

В хо де се ми на ра бы-
ло пред став ле но ряд ин-
те рес ных пуб ли ка ций, в 
том чис ле Ру ко вод ст во 
по уча с тию об ще ст вен но-
с ти в при ня тии ре ше ний 
по во про сам, ка са ю щим-
ся ок ру жа ю щей сре ды в 
стра нах Юж но го Кав ка-
за. Это из да ние под го тов-
ле но на шей кол ле гой Аи-
дой Ис ко ян (гла ва Цен т-
ра пра во вой ох ра ны ок ру-
жа ю щей сре ды Ар ме нии, 
член Прав ле ния Ре ги о-
наль но го эко ло ги че с ко го 
цен т ра для Кав ка за, член 
Со ве та ди рек то ров Ас со-
ци а ции ГУ ТА) в рам ках 
транс гра нич ной про грам-

мы РЭЦ Кав каз «Эф фек тив ное 
во вле че ние НПО Кав ка за в про-
цесс Ок ру жа ю щая сре да для Ев-
ро пы». В Ру ко вод ст ве рас смо т-
ре ны три со став ля ю щие Ор хус-
ской кон вен ции (до ступ к эко ло-
ги че с кой ин фор ма ции, уча с тие 
об ще ст вен но с ти в про цес се при-
ня тия ре ше ний, до ступ к пра во-

су дию) и пред став ле но срав ни-
тель ный ана лиз по ло же ний Кон-
вен ции с со от вет ст ву ю щим на-
ци о наль ным за ко но да тель ст вом 
и прак ти кой трёх за кав каз ских 
го су дарств.

Ежи Ен д ро с ки (Центр Эко ло-
ги че с ко го Пра ва, Поль ша) пред-
ста вил срав ни тель ный об зор 
«Ор га ны вла с ти по ок ру жа ю щей 
сре де и эко ло ги че с кие об ще ст-
вен ные ор га ни за ции (ЭКО): на 
пу ти к со труд ни че ст ву». Эта пуб-
ли ка ция из да на в рам ках Дат-
ской Про грам мы со труд ни че ст-
ва в об ла с ти ок ру жа ю щей сре ды 
(ДПСО ОС) в Вос точ ной Ев ро пе. 
Она не вклю ча ет де таль но го от-
чё та о си ту а ции в стра нах Цен т-
раль ной и Вос точ ной Ев ро пы, но 
до ста точ но чёт ко пре до став ля ет 
об зор опы та дру гих стран, при-
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ЕВ РО ПЕЙСЬ КИЙ БАНК РЕ КОН СТ РУК ЦИИ И РАЗ ВИ ТИЯ 
НЕ НА РУ ШИЛ СОБ СТ ВЕН НЫХ ПРА ВИЛ

ЗА ЩИ ТЫ ОК РУ ЖА Ю ЩЕЙ СРЕ ДЫ

«В во про сах, ка са ю щих ся ок ру жа ю щей сре ды, со вер шен ст во ва ние до сту па к 
ин фор ма ции и уча с тия об ще ст вен но с ти в при ня тии ре ше ний по вы ша ет ка че ст во 
при ни ма е мых ре ше ний и про цесс их осу ще ств ле ния, спо соб ст ву ет улуч ше нию ин фор-
ми ро ва ности об ще ст вен но с ти об еко ло ги че с ких про бле мах, пре до став ля ет об ще ст-
вен но с ти воз мож ность вы ра жать свою оза бо че но с ть и поз во ля ет го су дар ст вен ным 
ор га нам обес пе чи вать долж ный учет та ких ин те ре сов» (Ор ху с кая кон вен ция)

«Граж да не име ют пра во при ни мать уча с тие в про цес се рас смо т ре ния и при ня тия 
важ ных ре ше ний в сфе ре ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды.» (За кон Гру зии «Об охране 
ок ру жа ю щей сре ды» гл. 4, ст. 14).

7 мар та 2000 го да ЕБРР дол жен был рас смо-
т реть для ут верж де ния про ект «Фрон те ра рес сорс 
в Азер бай д жа не и Гру зии». Про ект пре ду с ма т ри-
ва ет ос во е ние неф тя ных ме с то рож де ний Кур ган 
и Ка ра бах в Азер бай д жа не и Та ри ба на в Гру зии, 
уве ли че ние до бы чи нефти и ее транс пор ти ров ку. 
По при ро до о хран ной клас си фи ка ции ЕБРР лю бой 
про ект по до бы че уг ле во до ро дов, ко то рый от но-
сит ся к ка те го рии А, со глас но при ро до о хран ным 
пра ви лам ЕБРР, мож но фи нан си ро вать по сле то-
го, как он прой дет пол ную про це ду ру оцен ки воз-
дей ст вия и кон суль та ции с об ще ст вен но с тью.

Фрон те ра рес сорс рас сма т ри ва ла про ект в 
ка те го рии Б, ко то рая пре ду с ма т ри ва ет толь ко 
при ро до о хран ный ана лиз, без кон суль та ции с 
об ще ст вен но с тью. Пе ре вод про ек та в ка те го рию 
Б осу ще ст вил ся пу тем раз ры ва про ек та на два 
эта па. Пер вый этап был за фик си ро ван на ре-
а би ли та ции неф тя ных сква жин и на пи лот ном 
бу ре нии, а вто рой этап за клю чал в се бе пол ное 
ос во е ние неф тя ных ме с то рож де ний. Для пер вого 
эта па про ек та был за про шен кре дит в 10 млн. 
дол ла ров, для вто ро го эта па, на ча ло ко то рого 
на ме че но на коне ц 2000 года,— 60 млн. дол ла-
ров. Вме с те с этим, су ще ст во ва ла ре аль ная уг ро-
за то му, что ес ли ЕБРР вло жи л бы 10 млн. дол ла-
ров ин ве с ти ций в т. н. пер вую фа зу, это яви лось 
бы мощ ным ры ча гом воз дей ст вия на фи нан си-
ро ва ние вто ро го эта па про ек та, независимо от 

того, ка ким бы был ре зуль тат оцен ки вли я ния на 
ок ру жа ю щую сре ду. По сле ут верж де ния пер вого 
этапа спон сор и пра ви тель ст вен ные струк ту ры 
со чли бы одо б рен ным весь про ект, что вы зва ло 
бы нарушение ин те ре сов об ще ст венности. Дви-
же ние Зе ле ных Гру зии об ра ти лось к Пре зи ден ту 
и Ис пол ни тель но му ди рек то ру ЕБРР с прось бой 
обеспечить соблюдение при ро до о хран ных про-
це ду р при рас смо т ре нии про ек та.

Вме с те с Дви же ни ем Зе ле ных Гру зии, пись мо 
бы ло под пи са но ше с тью при ро до о хран ны ми не-
пра ви тель ст вен ны ми ор га ни за ци я ми Гру зии. По-
зи цию  Дви же ния Зе ле ных Гру зии под дер жи ва ли 
чле ны на блю да тель ной се ти бан ков Цен т раль ной 
и Вос точ ной Ев ро пы, а так же НПО из Аме ри ки и 
Ев ро пы, ко то рые об ра ти лись к ЕБРР.

7 мар та 2000 го да Со вет ди рек то ров ЕБРР 
ут вер дил «Фрон те ра рес сорс про ект в Азер бай д-
жа не и Гру зии». Со вет при нял во вни ма ние обес-
по ко ен ность НПО, и эта пы про ек та бы ли рас-
смо т ре ны как не за ви си мые. Фи нан си ро вание 
вто рого этапа про ек та начнется по сле то го, как 
бу дут в ыполнены все при ро до о хран ные про це ду-
ры, ут верж де нные ЕБРР.

При ве ден ный вы ше при мер по ка зы ва ет ка-
кое важ ное зна че ние при да ют меж ду на род ные 
ор га ни за ции уча с тию об ще ст вен но с ти че рез об-
ще ст вен ные слу ша ния по круп ным про ек там эко-
но ми че с ко го раз ви тия. ■

об ре тён но го в этой об ла с ти. В 
кни ге есть ин фор ма ция о меж-
ду на род ном пра ве, си ту а ции в 
Ни дер лан дах и США, де таль ный 
от чёт о си ту а ции в Поль ше за по-
след нее вре мя, из ме не ния, ко-
то рые про изо ш ли за это вре мя 
в срав не нии с 1997 го дом.

Цель этой пуб ли ка ции со дей-
ст во вать ор га нам вла с ти по ок-
ру жа ю щей сре де и эко ло ги че с-

ким об ще ст вен ным ор га ни за ци-
ям в но вых не за ви си мых го су-
дар ст вах в раз ви тии их соб ст-
вен ной мо де ли со труд ни че ст ва, 
пре до ста вив воз мож ность оз на-
ко мить ся с опы том дру гих стран 
в этой сфе ре.

Для то го, что бы по лу чить эту 
кни гу, Вы мо же те об ра тить ся к 
нам, и эту прось бу мы пе ре да-
дим кол ле гам из Поль ши или же 

от пра вим один из тех не сколь-
ких эк земп ля ров, ко то рые на ша 
ор га ни за ция по лу чи ла для рас-
про ст ра не ния сре ди дру гих об-
ще ст вен ных ор га ни за ций. ■

Пред ла га ем Ва ше му вни ма-
нию при мер из прак ти ки за кав-
каз ских при ро до о хран ных ор га-
ни за ций, пред став лен ных в хо де 
се ми на ра. 
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№ 1 712121212

Диль бар Зай нут ди но ва,
Ди рек тор цен т ра “Ар мон”,
кан ди дат ге о ло го#ми не ра ло ги че с ких на ук

ШКО ЛА ВЫ ЖИ ВА НИЯ
( За щи та прав граж дан на здо ро вую ок ру жа ю щую сре ду)

Ча с то в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции го-
во рят о том, что в ре с пуб ли ке Уз бе ки с тан со зда-
но пра во вое по ле в об ла с ти ох ра ны ок ру жа ю щей 
сре ды. Од на ко прак ти ка об ра ще ния на се ле ния 
Уз бе ки с та на в су деб ные ор га ны по за щи те сво-
их эко ло ги че с ких прав еще до ста точ но ма ла. 
Оче вид но, за кон ное пра во граж дан на ши ро кий 
до ступ к пра во су дию по ка еще не ре а ли зо ва но. 
При чин здесь мно го, но ос нов ны ми яв ля ют ся:

• От сут ст вие ин сти ту та об ра ще ний в су деб ные 
ор га ны по за щи те сво их эко ло ги че с ких прав;

• От сут ст вие до сту па к эко ло ги че с кой ин фор-
ма ции по уров ню за гряз не ния во ды, воз ду ха и 
поч вы;

• Не до стач но про ра бо тан ное при ро до о хран-
ное за ко но да тель ст во, осо бен но в об ла с ти кон-
тро ля за пе ре ра бот кой ра дио ак тив ных и ток сич-
ных от хо дов и их скла ди ро ва ния;

• Ог ра ни чен ный до ступ к пра во су дию про стых 
граж дан;

• Су ще ст ву ю щий сте рео тип не га тив но го мы-
ш ле ния у на се ле ния, что — Вер хо вен ст во За ко на 
не рас про ст ра ня ет ся на “силь ных ми ра се го”;

• Ко ли че ст во об ра ще ний про стых граж дан 
и об ще ст вен ных ор га ни за ций в за щи ту сво их 
эко ло ги че с ких прав очень ма ло.

Для рас ши ре ния до сту па к пра во су дию про-
стых граж дан центр «Ар мон» со здал опе ра тив ную 

юри ди че с кую по мощь ма ло иму ще му на се ле нию 
ре с пуб ли ки Уз бе ки с тан, ко то рая вклю ча ет вы езд 
на ме с та, под го тов ку па ке та до ку мен тов, пред-
став ле ние в су деб ных ор га нах для за щи ты эко-
ло ги че с ких прав граж дан.

Пер вое круп ное эко ло ги че с кое де ло центр 
«Ар мон» про вел в по сел ке Бур ч мул ла Таш кент-
ской об ла с ти Бо с тан лык с ко го рай о на. Этот ма-
лень кий по се лок рас по ло жен в пред го рь ях ТяньB 
Ша ня, на бе ре гу круп ней ше го Чар вак с ко го во до-
сбор ни ка.

Жи те ли по сел ка жа ло ва лись на тя же лые эко-
ло ги че с кие ус ло вия в рай о не, ко то рые сло жи-
лись в по след ние го ды. Бур ч мул ла все гда бы ла 
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ку рорт ной зо ной, где в лет нее жар кое вре мя 
от ды хал прак ти че с ки каж дый вто рой из го ро да 
Таш кен та.

По мне нию жи те лей, эко ло ги че с кая си ту а ция 
в рай о не рез ко ухуд ши лась по сле стро и тель ст ва 
Чар вак с кой пло ти ны.

Для вы яс не ния об сто я тельств де ла центр «Ар-
мон» про вел не за ви си мый эко ло ги че с кий мо ни-
то ринг. Ус та нов ле но, что ос нов ной при чи ной ухуд-
ше ния эко ло ги че с кой си ту а ции яв ля ют ся вскры-
тые сар ко фа ги ви с му тоBмы шь я ко ви с тых огар ков. 
За хо ро не ние про ве де но в «до б рые ста рые вре-
ме на». Про шло уже бо лее 20 лет, за хо ро не ния 
на хо дят ся на кру том скло не го ры, и в ре зуль та-
те ин тен сив ной эро зии один из трех сар ко фа-
гов вскрыл ся. Пе ре ра бо тан ные до кон си с тен ции 
мел кой пы ли ви с му тоBмы шь я ко ви с тые огар ки под 
воз дей ст ви ем сне га, дож дя, ве т ра, ес те ст вен но, 
на ча ли ми г ри ро вать вниз, рас те ка ясь по все му 
по сел ку и по па дая в вод ный ре зер ву ар. Со глас-
но дан ным про фес со ра Му ра вь е ва Л.А., мы шь як 
и ви с мут яв ля ют ся на и бо лее кан це ро ген ны ми 
ве ще ст ва ми, спо соб ны ми про ни кать в клет ку 
и ре а ги ро вать с мо ле ку лой ДНК, при во дя их к 
хро мо сом ным на ру ше ни ям.

Пло ти на за пол ня ет ся во дой очень ко рот кий 
про ме жу ток вре ме ни с ию ня по сен тябрь, ос-
таль ное вре мя дно пло ти ны, ко то рая сло же на 
мел ко зе мом и лес со вы ми по ро да ми с вклю че-
ни ем ви с му та и мы шь я ка, ого ля ет ся. В жар кий 
лет ний пе ри од рас ка лен ная пыль под ни ма ет ся 
силь ны ми по ры ва ми ве т ра вверх над до ли ной и 
за ви са ет над по сел ком в ви де смо га. Ко ли че ст-
во боль ных в по сел ке на за бо ле ва ния верх них 
ды ха тель ных пу тей зна чи тель но уве ли чи лось. Но 
нас осо бен но встре во жи ло уве ли че ние ко ли че-
ст ва кож ных за бо ле ва ний сре ди на се ле ния.

Центр “Ар мон” раз ра бо тал стра те гию и так-
ти ку за щи ты эко ло ги че с ких прав на се ле ния.

Сна ча ла бы ли про ве де ны се ми на ры по за щи-
те эко ло ги че с ких прав для жи те лей не сколь ких 
по сел ков. В очень про стой ин тер ак тив ной фор ме 
уча ст ни кам да ва ли ин фор ма цию о воз мож ном 
воз дей ст вии на здо ро вье за гряз нен ной ок ру жа-
ю щей сре ды, обу ча ли, как мож но за щи тить свои 
эко ло ги че с кие пра ва

За тем для сни же ния уров ня за гряз не ния воз-
душ но го бас сей на бы ла пред ло же на ори ги наль-
ная ме то ди ка по вы сад ке са ф ло ра1 (верблюжья 
колючка) на пло ща ди 330 га, ко то рая на и бо лее 
ин тен сив но под вер га лась ве т ро вой эро зии. Это 

уни каль ное рас те ние хо ро шо адап ти ро ван ное к 
ме ст ным ус ло ви ям. Гу с тая кор не вая си с те ма са-
ф ло ра сдер жи ва ет поч ву от вы ду ва ния, кро ме 
то го, ос нов ное до сто ин ст во рас те ния — спо соб-
ность хо ро шо рас ти как в воде, так и на суше. Эти 
ка че ст ва очень важ ные, так как уро вень во ды в 
Чар вак с кой пло ти не по сто ян но ме ня ет ся.

При со дей ст вии цен т ра «Ар мон» бы ли со зда-
ны две об ще ст вен ные эко ло ги че с кие ор га ни за-
ции «Ха ет» и «Изи да», в функ ции ко то рых вхо-
ди ло не толь ко обу че ние ини ци а тив ных групп 
эко ло ги че с ко му пра ву, но и вне д ре ние прак ти ки 
об ра ще ния в ме ст ные ор га ны по за щи те сво их 
прав.

Пе ре ме ны, на чав ши е ся в ре с пуб ли ке по стро-
и тель ст ву граж дан ско го об ще ст ва, поз во ли ли 
нам спла ни ро вать се рию ша гов, ко то рые в ка-
койBто ме ре сни зи ли уро вень за гряз не ния по сел-
ка Бур ч мул ла. Ме ст ные ор га ны вла с ти да ли нам 
раз ре ше ние на вы сад ку са ф ло ра, и ини ци а тив-
ная груп па «Ха ет» при со дей ст вии цен т ра «Ар мон» 
вы са ди ла око ло 7,5 гек та ров этого растения. 
Бы ла про ве де на се рия се ми на ров с со труд ни ка-
ми Гос Ком При ро ды Ре с пуб ли ки Уз бе ки с тан, на 
ко то рых лоб би ро ва лись та кие во про сы, как пра-
во граж дан на воз ме ще ние ущер ба за за гряз-
нен ную ок ру жа ю щую сре ду.

При со дей ст вии АВА /CEELI 18 ок тя б ря 2001 
го да был про ве ден круг лый стол в по сел ке Бур ч-
мул ла, где уча ст во ва ли бо лее 60 пред ста ви те-
лей эко ло ги че с ких НПО, меж ду на род ных ор га-
ни за ций USAID, Ин сти ту та От кры то го Об ще ст ва 
Фон да Со дей ст вияBУз бе ки с тан, Вра чи без гра-
ниц, Internews, пред ста ви те ли По соль ст ва США, 
а так же пред ста ви те ли го су дар ст вен ных струк тур 
Го су дар ст вен но го Ко ми те та по Ох ра не При ро ды, 
Ми ни с тер ст ва здра во о хра не ния, Ми ни с тер ст ва 
Вну т рен них Дел, Ко ми те та по Ох ра не Го су дар ст-
вен ной гра ни цы и Средств Мас со вой Ин фор ма-
ции. Под ня тая про бле ма име ла ши ро кий ре зо-
нанс сре ди об ще ст вен но с ти.

Уро вень пра во вых зна ний по за щи те эко ло-
ги че с ких прав зна чи тель но по вы сил ся. Раз ру шен 
миф, что не воз мож но из ме нить си ту а цию. Так, 
напри мер, Гос Ком При ро ды Ре с пуб ли ки Уз бе ки с-
тан под го то вил па кет материалов для Выс шего 
ор гана за ко но да тель ной вла с ти Олий Маж лис, на 
основании которого было разработано По ло же-
ние “Об от хо дах”, что ши ро ко ос ве ти ли СМИ.

Та кие ре зуль та ты на ших дей ст вий. Лед тро-
нул ся. ■

1 Са ф лор. Род Carthamus, се мей ст во Ас т ро вые (Asteraceae) объ е ди ня ет 19 ви дов. Из дав на из ве с тен в 
Ин дии, Егип те, Ира не, дру гих стра нах Азии и Се вер ной Аф ри ки. Рас те ние са ф ло ра вы ра с та ет от 0,3 до 
1,2 м в вы со ту и име ет цвет ки, ко то рые мо гут быть крас ны ми, оран же вы ми, жел ты ми или бе лы ми. Оно 
ис поль зу ет ся для из го тов ле ния мас ла, при про из вод ст ве кра сок и эма лей, в вос точ ной ку ли на рии.



КОНСУЛЬТАЦІЇ: КОНСУЛЬТАЦІЇ: 
Яри на Ос та пик,
юрист БФ “Еко пра во#Львів”

РЕЄСТРАЦІЯ СИМ ВОЛІКИ ОБ’ЄДНАНЬ ГРО МА ДЯН

1 Не о по дат ко ву ва ний мінімум до ходів гро ма дян 
ста но вить 17 грн.

Нор ма тив на ба за

За кон Ук раїни “Про об’єднан ня гро ма дян”

За кон Ук раїни “Про бла годійництво та бла-
годійні ор ганізації”

По ста но ва Кабіне ту Міністрів Ук раїни “Про по-
ря док реєстрації сим воліки об’єднань гро ма-
дян” від 26 лю то го 1993 р. № 144
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№ 1 714141414

Гро мадські та бла годійні ор ганізації мо жуть ви ко ри с то ву ва ти влас ну сим воліку: 
пра по ри, ем б ле ми то що, які є їх сим во ла ми і відмітни ми зна ка ми.

Сим воліка об’єднань гро ма дян за твер д жується цен т раль ни ми ста тут ни ми ор га на ми 
об’єднань відповідно до їх ста тутів.

За реєстро вані об’єднан ня гро ма дян вправі відповідно до чин но го за ко но дав ст ва 
за реєстру ва ти свою сим воліку. За реєстро ва на сим воліка гро ма дян охо ро няється чин-
ним за ко но дав ст вом Ук раїни, зо к ре ма не мо же бу ти за реєстро ва на сим воліка гро мадсь-
ких ор ганізацій то тож на чи схо жа із уже за реєстро ва ною. За реєстро ваній сим воліці 
об’єднан ня гро ма дян при своюється відповідний но мер. Дані про реєстрацію вно сять ся до 
Реєстру сим воліки об’єднань гро ма дян, що ве деть ся Міністер ст вом юс тиції Ук раїни

Ким здійснюється реєстрація сим воліки 
об’єднань гро ма дян

Реєстрація сим воліки за реєстро ва них об’єд-
нань гро ма дян здійснюється Міністер ст вом юс-
тиції Ук раїни та йо го ор га на ми на місцях.

Які до ку мен ти по да ють ся для реєстрації 
сим воліки об’єднань гро ма дян?

1) за ява, підпи са на дво ма чле на ми цен т раль-
но го ста тут но го ор га ну ор ганізації;

2) по ло жен ня про сим воліку гро мадсь кої чи 
бла годійної ор ганізації (по ло жен ня про сим воліку 
по вин но виз на ча ти ви ди сим воліки, по ря док її 
ви го тов лен ня, зберіган ня і ви ко ри с тан ня);

3) опис сим во лу і відмітно го зна ка (у трьох 
примірни ках);

4) рішен ня цен т раль но го ста тут но го ор га ну 
про за твер д жен ня по ло жен ня та опи су (у трьох 
примірни ках);

5) зо б ра жен ня сим воліки;
6) до ку мент про спла ту реєстраційно го збо ру;
6) копії свідоцтва про реєстрацію об’єднан ня 

гро ма дян та йо го ста ту ту.

Який розмір збо ру за реєстрацію сим-
воліки об’єднань гро ма дян?

За реєстрацію сим воліки місце вих та все ук-
раїнських гро мадсь ких та бла годійних ор ганіза-
цій — чо ти ри не о по дат ко ву ва них мініму ми до-
ходів гро ма дян1.

За реєстрацію сим воліки міжна род них ор-
ганізацій — два не о по дат ко ву ва них мінімуми до-
ходів гро ма дян і 100 до ларів США (за на яв ності 
ліцензії Національ но го бан ку) або еквіва лент цієї 
су ми у ва люті Ук раїни за кур сом Національ но го 
бан ку на час спла ти.

За реєстрацію сим воліки струк тур них осе-
редків гро мадсь ких ор ганізацій за рубіжних дер-
жав в Ук раїні — 200 до ларів США (за на яв ності 
ліцензії Національ но го бан ку) або еквіва лент цієї 
су ми у ва люті Ук раїни за кур сом Національ но го 
бан ку на час спла ти.

Ди тячі гро мадські ор ганізації звільня ють ся 
від спла ти реєстраційно го збо ру за реєстрацію 
сим воліки.

Які об ме жен ня вста нов лює за ко но дав ст во 
для реєстрації сим воліки гро мадсь ких ор-
ганізацій?

Як що із за явою про реєстрацію сим воліки 
звер та ють ся об’єднан ня гро ма дян, що ма ють то-
тож ну чи схо жу сим воліку, пе ре ва га надається 
об’єднан ню гро ма дян, яке пер шим по да ло за яву 
про реєстрацію сим воліки.

У реєстрації сим воліки об’єднан ня гро ма дян 
мо же бу ти відмов ле но, як що во на:

1) то тож на чи схо жа із уже за реєстро ва ною 
сим волікою;

2) скла дається з по зна чень, які не ма ють 
відмітних вла с ти во с тей;

3) яв ляє со бою дер жавні гер би, пра по ри або 
офіційні на зви дер жав, на го ро ди, пе чат ки та інші 
подібні відмітні зна ки;

4) на ле жить до за галь но дер жав них сим волів 
і термінів;

5) за своїм змістом су пе ре чить дер жав ним 
інте ре сам, прин ци пам гу ман ності і мо ралі;

6) містить прізви ща, іме на, псев доніми, пор т-
ре ти, фак симіле ок ре мих осіб без їх зго ди;

7) як що сим воліка відтво рює дер жавні чи 
релігійні сим во ли;

8) в інших ви пад ках, як що це су пе ре чить чин-
но му за ко но дав ст ву Ук раїни.
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Відповідно до Дер жав них санітар них пра вил 
пла ну ван ня та за бу до ви на се ле них пунктів (від 
19 черв ня 1996 ро ку) та Дер жав них санітар них 
норм і пра вил за хи с ту на се лен ня від впли ву еле-
к т ро магнітних ви проміню вань (від 1 серп ня 1996 
ро ку), ос нов ни ми дже ре ла ми ви проміню ван ня 
еле к т ро магнітних хвиль в на се ле них пунк тах є 
радіопе ре да вальні, радіоте левізійні, радіоло ка-
цій ні станції, відкриті роз подільні ус та нов ки (ВРУ) 
енер го си с тем та ви со ко вольтні лінії еле к т ро пе ре-
дач (ЛЕП). Дер жавні санітарні нор ми і пра ви ла за-
хи с ту на се лен ня від впли ву еле к т ро магнітних ви-
проміню вань рег ла мен ту ють умо ви ек сплу а тації 
і розміщен ня за собів ви проміню ван ня віднос но 
жит ло вої за бу до ви і цим са мим за без пе чу ють 
охо ро ну здо ров’я на се лен ня від впли ву еле к т ро-
магнітних полів (на далі ЕМП).

Відповідно до п.2.2.2. Дер жав них санітар них 
норм і пра вил за хи с ту на се лен ня від впли ву еле-
к т ро магнітних ви проміню вань, розрізня ють такі 
ви ди шкідли во го впли ву еле к т рич но го по ля на 
лю ди ну, в за леж ності від йо го рівня:

— без по се редній вплив, який про яв ляється 
при пе ре бу ванні в ЕМП, при чо му ефект впли ву 
по си люється зі збільшен ням на пру же ності по ля і 
ча су пе ре бу ван ня в ньо му;

— вплив еле к т рич них роз рядів (імпульс но го 
стру му), які ви ни ка ють при до ти ку лю ди ни до 
не за зем ле них кон ст рукцій, кор пусів ма шин і ме-
ханізмів на пнев ма тич но му хо ду і про тяж них 
провідників або при до ти ку лю ди ни, ізо ль о ва ної 
від землі, до рос лин, за зем ле них кон ст рукцій та 
інших за зем ле них об’єктів;

— вплив стру му, який про хо дить че рез лю ди-
ну, що зна хо дить ся в кон такті з ізо ль о ва ни ми 
від землі об’єкта ми (ве ли ко га ба рит ни ми пред-
ме та ми, ма ши на ми і ме ханізма ми, про тяж ни ми 
провідни ка ми), — стру му стікан ня.

Ступінь не без пе ки кож но го із вка за них фак-
торів зро с тає із збільшен ням на пру же ності ЕМП. 
П.2.3.1. Пра вил вста нов лює гра нич но до пу с тимі 
рівні на пру же ності ЕМП:

— все ре дині жит ло вих бу динків — 0,5 кВ/м;
— на те ри торії зо ни жит ло вої за бу до ви — 

1 кВ/м;
— у на се леній місце вості, по за зо ною жит ло-

вої за бу до ви (землі в ме жах міста з ура ху ван ням 
пер спек тив но го роз вит ку на 10 років, приміські 
та зе лені зо ни, ку рор ти, землі се лищ місько го 
ти пу, в ме жах се лищ ної межі і сільських на се ле-
них пунктів, в ме жах цих пунктів), а та кож на 
те ри торії го родів і садів — 5 кВ/м;

— на ділян ках пе ре ти ну повітря них ліній з 
ав то мобільни ми шля ха ми I — IV ка те горій — 
10 кВ/м;

— у не на се леній місце вості (не за бу до ва на 
те ри торія, яку відвіду ють лю ди, до ступ на для 
транс пор ту, та сільсько го с по дарські угіддя) — 
15 кВ/м;

Оль га Мо щинсь ка,
клінічна про гра ма БФ “Еко пра во#Львів”, 
сту дент ка 6 кур су юри дич но го фа куль те ту
Львівсько го національ но го універ си те ту ім. Іва на Фран ка

ЗА ХИСТ НА СЕ ЛЕН НЯ 
ВІД ЕЛЕ К Т РО МАГНІТНО ГО ВИ ПРОМІНЮ ВАН НЯ

Люд ст во у своєму роз вит ку постійно вно сить у довкілля все 
нові і нові фак то ри, які зго дом по чи на ють шкідли во впли ва ти на 
ор ганізм лю ди ни. На сьо годні од ним з та ких шкідли вих фак торів є 
еле к т ро магнітне ви проміню ван ня. Пи тан ня охо ро ни здо ров’я на се-
лен ня від впли ву еле к т ро магнітних ви проміню вань має важ ли ве ме-
дич не та соціаль но)еко номічне зна чен ня. Особ ли ва ува га при цьо му 
приділяється санітар но му на гля ду за дже ре ла ми цих ви проміню вань. 
Ос но вою ор ганізації санітар но го на гля ду є санітарні нор ми і пра ви ла, 
які містять як нор ми, так і ос новні по ло жен ня гігієнічних ви мог до 
за собів ви проміню ван ня.



КОНСУЛЬТАЦІЇ: КОНСУЛЬТАЦІЇ: 

В
і

с
н

и
к

 
Е

к
о

 л
о

г
і

ч
н

о
ї

 
А

д
 в

о
 к

а
 т

у
 р

и

№ 1 716161616

— у важ ко до с тупній місце вості (не до ступній 
для транс пор ту та сільсько го с по дарсь ких ма шин) 
та на ділян ках, спеціаль но відго ро д же них для 
ви клю чен ня до сту пу на се лен ня — 20 кВ/м.

За хист від впли ву радіотехнічних 
об’єктів
Од ни ми з ос нов них дже рел ви проміню ван ня 

є радіотехнічні об’єкти — радіопе ре да вальні, 
радіоте левізійні, радіоло каційні станції (далі РТО). 
Відповідно до п.8.5.1. Дер жав них санітар них пра-
вил пла ну ван ня та за бу до ви на се ле них пунктів, з 
ме тою за хи с ту на се лен ня від дії еле к т ро магнітних 
полів, ство ре них пе ре да валь ни ми радіотехнічни-
ми за со ба ми, вста нов лю ють ся санітар ноBза хисні 
зо ни і зо ни об ме же ної за бу до ви. Розміри санітар-
ноBза хис них зон і зон об ме жен ня за бу до ви РТО 
виз на ча ють ся на стадії про ек ту ван ня роз ра хун-
ко ви ми ме то да ми, за твер д же ни ми або по го д же-
ни ми Міністер ст вом охо ро ни здо ров’я Ук раїни, 
для кож но го кон крет но го об’єкта в за леж ності 
від йо го скла ду і при зна чен ня, по туж ності, ро бо-
чої ча с то ти, ти пу і ви со ти ус та нов ки ан тен над 
рівнем землі, рельєфу місце вості, по вер хо вості і 
пла ну валь но го рішен ня існу ю чої за бу до ви.

Май дан чи ки для розміщен ня пе ре да валь них 
радіотехнічних за собів не обхідно ви би ра ти з 
ура ху ван ням по туж ності об’єкта, кон ст рук тив них 
особ ли во с тей ан тен, рельєфу місце вості з та кою 
умо вою, щоб рівень еле к т ро магнітної енергії на 
те ри торії жит ло вої за бу до ви, в жит ло вих при-
міщен нях та інших місцях пе ре бу ван ня лю дей не 
пе ре ви щу вав до пу с ти мо го, вста нов ле но го діючи-
ми санітар ни ми нор ма ми і пра ви ла ми. Розміщен-
ня радіотехнічних за собів на ви сот них бу дин ках 
без спеціаль них за собів за хи с ту від дії еле к т ро-
магнітної енергії не до пу с кається.

Ан те ни радіоло каційних станцій по винні вста-
нов лю ва ти ся на при род них доміну ю чих підви щен-
нях, на си пах, ес та ка дах. Технічна те ри торія (служ-
бо ва зо на) пе ре да валь них радіотехнічних за собів 
по вин на бу ти ого ро д же на відповідно до ви мог 
будівель них норм і пра вил для за побіган ня ви пад-
ко во му по трап лян ню на цю те ри торію на се лен ня.

Кон троль за до три ман ням гра нич но до пу с ти-
мих рівнів ЕМП здійснюється спеціаліста ми ус та-
нов санітар ноBепідеміологічної служ би Міністер-
ст ва охо ро ни здо ров’я Ук раїни на стадії про ек ту-
ван ня, ре кон ст рукції і ек сплу а тації РТО. 

Дер  жав ний облік і реєстрацію РТО, які є дже-
ре ла ми еле к т ро магнітних ви проміню вань, здійс-
ню ють санітар ноBепідеміологічні станції. Обліку 
і реєстрації підля га ють всі РТО, які ви проміню-
ють еле к т ро магнітну енергію в на вко лишнє се-
ре до ви ще. Ко жен РТО, який ви промінює в на-
вко лишнє се ре до ви ще еле к т ро магнітну енергію, 

по ви нен ма ти санітар ний па с порт. Санітар ний 
па с порт скла дається на за мов лен ня адміністрації 
РТО ус та но ва ми санітар ноBепідеміологічної служ-
би і підпи сується адміністрацією РТО та пред-
став ни ка ми санітар ноBепідеміологічної служ би. 
Па с порт зберігається на об’єкті і пред’яв ляється 
спеціалістам санітар ноBепідеміологічної служ би 
за при пи сом у вста нов ле но му по ряд ку. Термін 
дії па с пор та вста нов люється 5 років. При ре кон-
ст рукції РТО, та при інших змінах, що мо жуть 
впли ва ти на зміну еле к т ро магнітної об ста нов ки 
санітар ний па с порт пе ре оформ люється до ст ро-
ко во.

За хист від впли ву еле к т рич но го по ля 
ви со ко вольт них ліній еле к т ро пе ре дач
Ще од ним дже ре лом еле к т ро магнітно го ви-

проміню ван ня є ви со ко вольтні лінії еле к т ро пе ре-
дач. З ме тою за хи с ту на се лен ня від дії еле к т рич-
но го по ля повітря них ліній еле к т ро пе ре дач ( далі 
ПЛЕ) вста нов лю ють ся санітар ноBза хисні зо ни.

Відповідно до п.2.4.1. Дер жав них санітар них 
норм і пра вил за хи с ту на се лен ня від впли ву еле-
к т ро магнітних ви проміню вань, санітар ноBза хис-
ною зо ною вва жається те ри торія, на якій на пру-
женість ЕМП пе ре ви щує 1 кВ/м. Санітар ноBза-
хис на зо на для ПЛЕ вста нов люється у ви гляді 
зе мель ної ділян ки, межі якої рег ла мен ту ють ся 
по обидві сто ро ни від неї на певній відстані від 
про екції крайніх фаз них про водів на зем лю, в 
пер пен ди ку ляр но му до ПЛЕ на прям ку:

— 20 м для ПЛЕ на пру гою 300 кВ;
— 30 м для ПЛЕ на пру гою 500 кВ;
— 40 м для ПЛЕ на пру гою 750 кВ;
— 55 м для ПЛЕ на пру гою 1150 кВ.

У місцях мож ли во го пе ре бу ван ня лю ди ни на-
пру женість ЕП мо же бу ти змен ше на шля хом:

— відда лен ня жит ло вої за бу до ви від ПЛЕ або 
ПЛЕ від жит ло вої за бу до ви;

— за сто су ван ня ек ра ну ю чих при ст роїв та 
інших за собів зни жен ня на пру же ності ЕМП.

В ме жах санітар ноBза хис них зон ПЛЕ за бо ро-
няється розміщу ва ти жит лові і гро мадські будівлі, 
дачні ділян ки та інші місця пе ре бу ван ня лю дей, 
май дан чи ки для сто ян ки та зу пин ки всіх видів 
транс пор ту, підприємства по об слу го ву ван ню ав-
то мобілів, а та кож схо ви ща наф ти і наф то про-
дуктів. Най б лиж ча відстань від осі ПЛЕ, що про-
ек ту ють ся, до межі на се ле них пунктів не по вин на 
бу ти мен шою 250 м для ПЛЕ на пру гою 750 кВ і 
300 м для ПЛЕ на пру гою 1150 кВ.

Кон троль за до три ман ням норм ви щез га да-
них Пра вил по кла дається на ор га ни і ус та но ви 
санітар ноBепідеміологічної служ би Міністер ст ва 
охо ро ни здо ров’я Ук раїни. ■
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Території

Еквівалентний рівень шуму, 
дБА

з 7 до 23 год

55

60

65

50
40B45
До 25

з 23 до 7 год

45

50

55

35B40
30B35
До 20

Максимальний рівень шуму, 
дБА

з 7 до 23 год

70

70

75

85
60
50

з 23 до 7 год

60

60

65

75
50
45

Сельбищні зони населених місць
Житлові забудови, що 
реконструюється
Території житлової забудови поблизу 
аеродромів та аеропортів
Зони масового відпочинку і туризму
СанітарноBкурортна зони
Території заповідників і заказників

17171717З и м а   2 0 0 1  

В
і

с
н

и
к

 
Е

к
о

 л
о

г
і

ч
н

о
ї

 
А

д
 в

о
 к

а
 т

у
 р

и

На та ля Ба луш ка,
помічник юри с та БФ “Еко пра во#Львів”

ЗА ХИСТ НА СЕ ЛЕН НЯ ТА 
НА ВКО ЛИШ НЬ О ГО СЕ РЕ ДО ВИ ЩА ВІД ШУ МУ

Ряд нор ма тив них актів Ук раїни містить по ло-
жен ня що до за хи с ту на се лен ня та на вко лиш нь о го 
се ре до ви ща від шкідли во го впли ву шу му.

Відповідно до За ко ну Ук раїни „Про охо ро ну 
на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща”, За ко-
ну Ук раїни „Про за без пе чен ня санітар но го та 
епідемічно го бла го по луч чя на се лен ня” ор га ни 
дер жав ної ви ко нав чої вла ди, місце во го са мо-
вря ду ван ня, підприємства, ус та но ви, ор ганізації 
та гро ма дя ни при здійсненні своєї діяль ності 
зо бов`язані вжи ва ти не обхідні за хо ди що до за-
побіган ня та не до пу щен ня пе ре ви щен ня вста нов-
ле них рівнів аку с тич но го впли ву на на вко лишнє 
при род не се ре до ви ще і здо ров`я лю ди ни. Ви ко-
ри с тан ня дже рел, що ге не ру ють цей фізич ний 
фак тор у ви роб ництві, по буті та з іншою ме тою, 
до пу с кається за умо ви до три ман ня санітар них 
норм, які пе ред ба чені Дер жав ни ми санітар ни-
ми пра ви ла ми пла ну ван ня і за бу до ви на се ле них 
пунктів від 19 черв ня 1996 ро ку.

Пра ви ла розрізня ють дже ре ла зовнішньо го 
тех но ген но го та біоген но го аку с тич но го за бруд-
нен ня. Дже ре ла ми тех но ген но го аку с тич но го за-
бруд нен ня в на се ле них пунк тах є всі ви ди тран-
с пор ту, про мис лові підприємства, ко му нальні 
об’єк ти (ко тельні, транс фор ма то ри, ком пре сорні 
станції то що). До дже рел біоген но го аку с тич но го 
за бруд нен ня відно сять стадіони, ба за ри, май да ни 
для мітингів, танц май дан чи ки, спорт май дан чи ки, 
дис ко те ки, зо о пар ки, рин ки для про да жу тва рин, 
тва рин ницькі фер ми.

З ме тою відвер нен ня, зни жен ня і до сяг нен-
ня без печ них рівнів ви роб ни чих та інших шумів 
по винні за без пе чу ва ти ся певні за хо ди, як це пе-
ред ба че но в ст. 21 За ко ну Ук раїни “Про охо ро ну 
ат мо сфер но го повітря”:
— ство рен ня і впро ва д жен ня ма ло шум них ма шин 
і ме ханізмів;
— удо с ко на лен ня кон ст рукцій транс порт них та 
інших пе ре сув них за собів і ус та но вок та умов 
їх ек сплу а тації, а та кож ут ри ман ня в на леж но му 
стані залізнич них і трам вай них колій, ав  то мо біль-
них шляхів, ву лич но го по крит тя;
— розміщен ня підпри ємств, 
транс порт них магістра лей, ае-
ро дромів та інших об’єктів з 
дже ре ла ми шу му під час пла-
ну ван ня і за бу до ви на се ле них 
пунктів відповідно до вста нов-
ле них за ко но дав ст вом санітар-
ноBгігієнічних ви мог, будівель-
них норм та карт шу му;
— ви роб ництво будівель них ма B 

теріалів, кон ст рукцій, технічних за собів спо ру д-
жен ня жит ла, об’єктів соціаль но го при зна чен ня 
та будівництво спо руд з не обхідни ми аку с тич ни-
ми вла с ти во с тя ми;
— ор ганізаційні за хо ди для відвер нен ня і зни-
жен ня ви роб ни чих, ко му наль них, по бу то вих і 
транс порт них шумів, вклю ча ю чи за про ва д жен ня 
раціональ них схем і ре жимів ру ху транс пор ту та 
інших пе ре сув них за собів і ус та но вок у ме жах 
на се ле них пунктів.

Гро ма дя ни зо бов’язані до три му ва ти ви мо ги, 
вста нов лені з ме тою зни жен ня по бу то во го шу му 
у квар ти рах, а та кож у дво рах жи лих бу динків, на 
ву ли цях, у місцях відпо чин ку та інших гро мадсь-
ких місцях.

Відповідно до За ко ну Ук раїни “Про охо ро ну 
ат мо сфер но го повітря” в га лузі охо ро ни ат мо-
сфер но го повітря вста нов лю ють ся нор ма ти ви 
гра нич но до пу с ти мо го впли ву фізич них фак торів 
стаціонар них та пе ре сув них дже рел. Нор ма ти ви 
гра нич но до пу с ти мих рівнів впли ву на ат мо сфер-
не повітря вста нов лю ють ся для кож но го стаціо-
нар но го дже ре ла та для кож но го ти пу пе ре сув них 
дже рел з вра ху ван ням су час них технічних рішень 
що до зни жен ня рівнів впли ву фізич них фак торів, 
в то му числі шу му.

Рівні впли ву цьо го фак то ру на стан ат мо сфер-
но го повітря, ви мо ги до їх ско ро чен ня вста нов лю-
ють ся відповідним доз во лом на ос нові за твер д-
же них відповідно до санітар них норм нор ма тивів. 
Гос по дарсь ка чи інші ви ди діяль ності, як що во ни 
пов’зані з по ру шен ням пе ред ба че них доз во лом 
рівнів аку с тич но го впли ву на стан ат мо сфер но-
го повітря, мо же бу ти об ме же на, тим ча со во за-
бо ро не на (зу пи не на) або при пи не на відповідно 
до за ко но дав ст ва (ст. 12 За ко ну Ук раїни “Про 
охо ро ну ат мо сфер но го повітря”).

Як це пе ред ба че но Дер жав ни ми будівель ни-
ми нор ма ми Ук раїни (ДБН 360B92), до пу с тимі 
рівні шу му на різних об’єктах, те ри торіях різно го 
гос по дарсь ко го при зна чен ня не по винні пе ре ви-
щу ва ти по каз ників на ступ них санітар них норм:



КОНСУЛЬТАЦІЇ: КОНСУЛЬТАЦІЇ: 

Види територій 
Допустимі рівні звуку 

(дБА)
LA екв.

45
35
55
45

60
50
35

45

LA макс.
60
50
70
60

75
65
50

60

Час доби

вдень
вночі
вдень
вночі

вдень
вночі
вдень

вдень

Території, що безпосередньо прилягають до будівель лікарень, 
санаторіїв
Території, що безпосередньо прилягають до житлових будинків, 
будівель поліклінік, амбулаторій, будинків відпочинку, пансіо-
на тів, будинківBінтернатів, дитячих дошкільних закладів, шкіл та 
ін ших навчальних закладів, бібліотек
Території, що прилягають до будівель готелей та гуртожитків

Майданчики відпочинку на території лікарень та санаторіїв
Майданчики відпочинку на території мікрорайонів, груп житло-
вих будинків, будинків відпочинку, пансіонатів, майданчиків 
дитячих дошкільних закладів, шкіл та інших учбових закладів, 
будинківBінтернатів
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№ 1 718181818

Дер жавні санітарні пра ви ла пла ну ван ня і за-
бу до ви на се ле них пунктів вста нов лю ють до пу с-
тимі рівні зву ку на те ри торії жит ло вої за бу до ви 
(ха рак те ри с ти кою дже рел з не постійни ми аку с-
тич ни ми ха рак те ри с ти ка ми (транс пор ту і т.ін.) є 
еквіва лентні та мак си мальні рівні зву ку LA екв., 
LA макс.):

Примітка: Еквіва лентні та мак си мальні рівні зву ку в дБА для 
шу му, що ство рюється за со ба ми ав то мобільно го, залізнич но го, 
авіаційно го транс пор ту в 2 м від ого ро д жу ю чих кон ст рукцій 
пер шо го еше ло ну жит ло вих бу динків, го телів, гур то житків, по-
вер ну тих у бік магістраль них ву лиць за галь номісько го зна чен-
ня, залізниць, а та кож дже рел авіаційно го шу му, до пу с кається 
прий ма ти на 10 дБА ви ще, вка за них у по зиціях 2 та 3.

Рівні му зич них, мов них та інших біоген них 
шумів від дже рел на сель бищній те ри торії на 
відстані 2 м від жит ло вих будівель і ліку валь ноB 
профілак тич них за кладів, са на торіїв, бу динківB 
інтер натів для лю дей по хи ло го віку тре ба прий-
ма ти на 5 дБА ниж че відповідних гра нич но до пу-
с ти мих рівнів зву ку.

Дер жавні санітарні пра ви ла пла ну ван ня та 
за бу до ви на се ле них пунктів вста нов лю ють ви мо-
ги що до розміщен ня пев них об’єктів. Жит ло ву за-
бу до ву, ди тячі дошкільні за кла ди, шко ли, за кла ди 
охо ро ни здо ров`я, бу дин киBінтер на ти для лю дей 
по хи ло го віку потрібно роз та шо ву ва ти в зоні, 
що найбільш відда ле на від дже рел аку с тич но го 
за бруд нен ня.

Про мис лові, сільсько го с по дарські та інші об’єк-
ти, що є дже ре ла ми за бруд нен ня на вко лиш ньо-
го се ре до ви ща фізич ни ми фак то ра ми, в то му 
числі аку с тич но го, повинні відо крем лю ва тись від 
жит ло вої за бу до ви санітар ноBза хи сни ми зо на ми. 
Санітар ноBза хис ну зо ну слід вста нов лю ва ти від 
дже рел шкідли вості до межі жит ло вої за бу до ви, 
діля нок гро мадсь ких ус та нов, бу динків і спо руд, 
а та кож те ри торій парків, садів, скверів та ін ших 
об’єктів зе ле но го будівництва за галь но го ко ри с-
ту ван ня, діля нок оз до ров чих та фізкуль тур ноBспор-
тив них ус та нов, місць відпо чин ку, са дів ниць ких 
то ва риств та нших, прирівня них до них об’єктів.

Жит ло ву за бу до ву не обхідно відо крем лю ва ти 
від залізнич них ліній санітар ноBза хис ною зо ною 
ши ри ною 100 м від осі край ньої залізнич ної колії 
за умо ви за без пе чен ня нор ма тив них рівнів шу му 
в при лег лих об’єктах та на те ри торії за бу до ви.

При роз та шу ванні залізниці у виїмці та при 
здійсненні спеціаль них шу мо за хис них за ходів роз-
міри санітар ноBза хис ної зо ни вста нов лю ють ся з 
ура ху ван ням за без пе чен ня на те ри торії жит ло вої 
за бу до ви нор ма тив них рівнів шу му, але не мен ше 
50 м. При цьо му не мен ше 50% площі санітар-
ноBза хис ної зо ни по вин но бу ти озе ле не но.

Відстань від меж са до вих діля нок до 
осі край ньої залізнич ної колії слід прий-
ма ти не мен ше 50 м при обов’яз ко во му 
ви ко ри с танні шу мо за хис но го озе ле нен ня 
ши ри ною 25B30 м або інших шу мо за хис них 
за ходів.

Відстань від краю проїзної ча с ти ни 
магістраль них доріг до жит ло вої за бу до ви 
слід вста нов лю ва ти з ура ху ван ням за без-
пе чен ня в жит ловій за бу дові нор ма тив них 
рівнів шу му, але не мен ше 50 м.

У ви пад ку розміщен ня ок ре мо роз та-
шо ва них роз подільних пунктів і транс фор-
ма тор них підстанцій на пру гою 6B20 кВ, 
при кількості транс фор ма торів не більше 

2, по туж ністю кож но го до 1000 кВт при ви ко-
нанні за ходів по за хи с ту від шу му відстань від них 
до вікон жит ло вих і гро мадсь ких будівель слід 
прий ма ти не мен ше 10 м, а до будівель ліку валь-
ноBпрофілак тич них за кладів — не мен ше 15 м. 
При більшій по туж ності роз ри ви вста нов лю ють 
роз ра хун ко вим шля хом з ура ху ван ням аку с тич них 
ха рак те ри с тик транс фор ма торів і шу мо за хис них 
за ходів.

При ви борі ти пу за бу до ви, особ ли во по бли зу 
дже рел підви ще них рівнів зву ку, потрібно вра-
хо ву ва ти за хисні аку с тичні вла с ти вості спо руд і 
не обхідність мак си маль но го зни жен ня ко лек тив-
но го аку с тич но го на ван та жен ня на на се лен ня.

Облік найбільш по туж них дже рел шу му на 
те ри торії міста, кон троль за ви ко нан ням за пла-
но ва них в ген плані за ходів по зни жен ню шу му 
(ор ганізація санітар ноBза хис них зон для від по-
відних про мис ло вих, транс порт них, ко му наль них 
об’єктів; про кла дан ня тран зит них магістра лей 
за ме жа ми міста, про кла дан ня трас по льотів 
повітря них су ден за ме жа ми сель бищ ної те ри-
торії та ре к ре аційних зон, шу мо за хис не озе-
ле нен ня то що) ве дуть спеціалізо вані ла бо ра-
торії са непідстанцій ( По ло жен ня про дер жав ний 
санітар ноBепідеміологічний на гляд за ре алізацією 
ге не раль них пра вил роз вит ку міст від 5 ли с то па-
да 1998 ро ку).

Відповідно до За ко ну Ук раїни “Про за без пе-
чен ня санітар но го та епідемічно го бла го по луч чя 
на селен ня”, для за хи с ту своїх за кон них прав та 
ін те ре сів у цій сфері гро ма дя нам слід по да ти 
скар гу або іншим чином звер ну ти ся в санітар-
ноBепідеміологічну станцію відповідно го рівня 
(міську, рай он ну в місті, рай он ну, об лас ну), яка 
зо бов’яза на вжи ти за хо ди для усу нен ня по ру-
шень. ■



відповідаємо на запитаннявідповідаємо на запитання
У період з лю то го по квітень кож но го ро ку про во-
дить ся більшість робіт по обрізу ван ню зе ле них 
на са д жень. Гро ма дян ціка вить, хто і як мо же йо го 
про во ди ти. Про по нуємо Вашій увазі кон суль тацію 
що до пра во во го ре гу лю ван ня цих пи тань.

19191919З и м а   2 0 0 1  
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Оль га Ме лень,
клінічна про гра ма БФ “Еко пра во#Львів”, сту-
дент ка 5 кур су юри дич но го фа куль те ту Львів-
сько го національ но го універ си те ту ім. І.Фран ка

ПРА ВО ВЕ РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ 
ОБРІЗУ ВАН НЯ ЗЕ ЛЕ НИХ 

НА СА Д ЖЕНЬ
Відповідно до Пра вил ут ри ман ня зе ле них на-

са д жень міст та інших на се ле них пунктів Ук раїни, 
за твер д же них На ка зом Держ жит ло ко мун го с пу 
Ук раїни від 29 черв ня 1994 ро ку №70, для ут ри-
ман ня в на леж но му стані, ство рен ня та фор му-
ван ня ви со ко де ко ра тив них і ефек тив них в еко-
логічно му відно шенні, стійких до не спри ят ли вих 
умов на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща де-
рев і ча гар ників про тя гом усь о го ро ку про во дять-
ся за хо ди по піджив лен ню, по ли ву, обрізу ван ню 
крон де рев і кущів, вирізу ван ню су хих суків і 
гілок, утеп лен ню ко ре не вої си с те ми, стрижці жи-
воп лотів.

Од ним із ос нов них за ходів до гля ду за над-
зем ною ча с ти ною де рев та ча гар ників у міських 
на са д жен нях є обрізу ван ня кро ни.

Обрізу ван ня кро ни де рев та ча гар ників про-
во дить ся шля хом вирізу ван ня су хих, по шко д же-
них гілок і сучків, які зни жу ють де ко ра тив ну 
цінність рос лин і спри я ють ут во рен ню ду пел; 
проріджу ван ня кро ни, збе ре жен ня на да них їй 
раніше фор ми і розмірів, змен шен ня об’єму та 
омо ло д жу ван ня.

Розрізня ють три ви ди обрізу ван ня — фор му-
валь не, санітар не і омо ло д жу валь не.

Фор му валь не обрізу ван ня за сто со вується для 
збе ре жен ня при род ної або штуч ної ге о ме т рич-
ної фор ми рос лин та рівномірно го роз та шу ван-
ня ске лет них гілок. Періодичність про ве ден ня 
фор му валь но го обрізу ван ня мо же ко ли ва ти ся 
за леж но від швид кості рос ту па гонів: у порід, що 
швид ко рос туть — щорічно; у тих, що повільно 
рос туть — один раз у 2 — 4 ро ки. Фор му валь не 
обрізу ван ня слід про во ди ти ран нь ою вес ною до 
роз пу с кан ня бру нь ок, пе ред по чат ком ве ге тації 
(кінець лю то го — квітень).

Ме та фор му валь но го обрізу ван ня — ство-
рен ня де ко ра тив ної штуч ної фор ми ча гар ників, 
підтри му ван ня за да ної фор ми і розмірів жи-
воп ло ту, при ско рен ня рос ту бо ко вих па гонів і 
збільшен ня гу с то ти кро ни.

Санітар не обрізу ван ня де рев і ча гар ників — 
це вирізу ван ня ста рих, хво рих, уси ха ю чих і по-
шко д же них гілок про тя гом усь о го ве ге таційно го 
періоду.

Омо ло д жу валь не обрізу ван ня про во дить ся з 
ме тою підви щен ня життєдіяль ності ос лаб ле них 
де рев у то му разі, ко ли де ре ва май же зовсім 
пе ре ста ють да ва ти щорічний приріст або в них 
спо с терігається уси хан ня вер ши ни і кінців па-
гонів.

Відповідальність за ут ри ман ня в на леж но му 
стані зе ле них на са д жень і на леж ний до гляд за 
ни ми по кла дається:

• що до на са д жень, які відно сять ся до ко му-
наль ної влас ності, — на місцеві ра ди, їх ви ко-
навчі чи спеціаль но упов но ва жені ни ми ор га ни, 
при інших фор мах влас ності — на зем ле влас-
ників і зем ле ко ри с ту вачів;
• на ву ли цях пе ред будівля ми до проїжджої 
ча с ти ни, все ре дині квар таль них на са д жень та 
садів мікро рай онів — на влас ників (орен дарів) 
жит ло вих, гро мадсь ких і про мис ло вих будівель 
та спо руд, а та кож на влас ників будівель по бу ту, 
торгівлі, освіти, охо ро ни здо ров’я, які роз та шо-
вані у жит ло вих рай о нах;
• на те ри торіях підприємств, а та кож на при-
лег лих до них ділян ках і санітар ноBза хис них 
зо нах — на ці підприємства;
• на те ри торіях зе ле них на са д жень, відве де-
них під будівництво, з дня по чат ку робіт — 
на керівників ор ганізацій, ко т рим відве дені 
зе мельні ділян ки, або керівників будівель них 
ор ганізацій;
• на пу с ти рях, бе ре гах во дой мищ та річок — 
на керівників при лег лих підприємств за рішен-
ням місце вих ор ганів дер жав ної ви ко нав чої 
вла ди;
• на при ват них са ди бах і при лег лих ділян ках — 
на їх влас ників. ■
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№ 1 720202020

Андрій Ан д ру се вич,
БФ “Екоправо#Львів”

УЧАСТЬ НЕ УРЯ ДО ВИХ ОР ГАНІЗАЦІЙ
У ДІЯЛЬ НОСТІ ВСЕСВІТНЬО ГО БАН КУ 

(ко рот кий ог ляд)

1 У цій статті ви ко ри с тані ма теріали вебBсай ту Всесвітньо го Бан ку (www.worldbank.org).
2 The World Bank Policy on Disclosure of Information (Washington, D.C.: World Bank, 1994);
3 World Bank Operational Manual. Good Practices. GP 14.70, February 2000.

Не уря дові ор ганізації вже дав но ста ли не-
обхідним еле мен том де мо кра тич но го суспільства. 
Сьо годні Всесвітній Банк виз нає важ ли ву роль, 
яку відігра ють не уря дові ор ганізації у про цесі 
соціаль ноBеко номічно го роз вит ку. Співпра ця Бан-
ку з НУО є постійною скла до вою йо го діяль ності 
і роз ши рюється з кож ним ро ком. Це зу мов ле но 
як виз нан ням ролі НУО з бо ку Бан ку, так і зро с-
тан ням впли ву са мих НУО на про це си, що відбу-
ва ють ся у суспільстві.

Так, у період з 1973 по 1988 ро ки ли ше 
шість про центів фінан со ва них Бан ком про ектів 
ре алізу ва лись із за лу чен ням НУО, а до 1994 
р. цей відсо ток зріс до п’ят де ся ти.1 Ці ци ф ри, 
зро зуміло, де мон ст ру ють ли ше кількісний ас-
пект співпраці, на томість якість та ре зуль та ти 
та кої співпраці ви ма га ють ок ре мо го аналізу. У 
більшості ви падків роль НУО не ве ли ка і об ме же-
на ли ше до стадії ре алізації про ек ту. Про те, Бан-
ком ство рені ме ханізми роз ширен ня співпраці з 
НУО як на рівні за галь ної політи ки Бан ку, так і на 
рівні ок ре мих про ектів, їх роз роб ки, ре алізації, 
моніто рин гу та оцінки.

Ме тою Бан ку у роз вит ку співпраці із не уря-
до ви ми ор ганізаціями є:

1) збільшен ня ефек тив ності про ектів, які він під-
три мує;

2) по глиб лен ня ро зуміння гро мадськістю діяль-
ності Бан ку;

3) сти му лювання роз вит ку се ре до ви ща, спри ят-
ли во го для зро с тан ня ролі НУО у суспільстві;

4) збільшення вне ску НУО у політи ку, аналіз та 
дер жавні стра тегії Бан ку.

Як що раніше сфе ри діяль ності Бан ку бу ли 
до сить об ме жені, сьо годні йо го діяльність вклю-
чає охо ро ну довкілля, пи тан ня рівності жінок 
і чо ловіків та інші сфе ри, у яких НУО ма ють 
не аби я кий вплив і досвід. Ма ю чи ряд пе ре ваг 
— соціаль ну близькість (прямі кон так ти із гро-
мадськістю), відданість справі, яку во ни роб лять, 
здатність прий ма ти новітні рішен ня, без по се-
редній прак тич ний досвід ро бо ти та ін. — не уря-
дові ор ганізації мо жуть бра ти ефек тив ну участь 
у ро боті Бан ку.

Усі не уря дові ор ганізації Банк ділить на дві 
гру пи: 1) опе ра тивні, го ло вним на прям ком діяль-

ності яких є фінан су ван ня, роз роб ка чи ре алізація 
про ектів (про грам) у сфері роз вит ку; та 2) за хисні, 
які на ма га ють ся впли ну ти на політи ку та прак ти ку 
Бан ку, урядів та ін. і го ло вною ме тою діяль ності 
яких є за хист чи роз ви ток ок ре мих еле ментів 
роз вит ку. Пер ша гру па — найбільш ціка ва для 
Бан ку і з нею він най частіше співпра цює.

Банк на ма гається са мостійно на да ва ти чи 
ство рю ва ти умо ви для одер жан ня інфор мації про 
йо го діяльність у кон кретній країні. З цією ме-
тою, як пра ви ло, ство рю ють ся гро мадські інфор-
маційні цен т ри, які зби ра ють та ча ст ко во пе-
ре кла да ють на дер жав ну мо ву не обхідну інфор-
мацію. Ці цен т ри мо жуть ство рю ва ти ся “на міс-
цях”, тоб то без по се ред ньо в рай оні ре алізації 
про ек ту Бан ку. На при клад, та кий центр був ство-
ре ний при ре алізації про ек ту Ghazi Barotha Dam 
у Па ки с тані.

Як що не уря до ва ор ганізація ро бить за пит 
про на дан ня інфор мації, працівни ки Бан ку зо-
бов’язані їй та ку інфор мацію на да ти відповідно 
до Політи ки Бан ку.2 Працівни ки Бан ку, окрім то-
го, по винні роз г ля ну ти та вив чи ти усі про блемні 
пи тан ня, які підніма ють ся та ки ми ор ганізаціями, 
на да ти по вну та своєчас ну відповідь. Працівни-
кам Бан ку ре ко мен до ва но за мож ли вості ор-
ганізо ву ва ти зустрічі з НУО, які вис ло ви ли своє 
за не по коєння чи пра ва яких в певній сфері по-
ру шені.3

З пи тань своєї за галь ної політи ки, стра тегій, 
планів та під час підго тов ки го ло вних звітів, 
Все світній Банк кон суль тується із не уря до ви ми 
ор ганізаціями. Про те про це ду ра участі у та ких 
кон суль таціях не є виз на че ною і прак тич но не-
вре гу ль о ва на. Це са ме сто сується і інших форм 
“стра тегічної” співпраці Бан ку з НУО. Як пра ви ло, 
ре гіо нальні та місцеві пред став ництва Бан ку во-
лодіють ши ро кою сво бо дою дій що до за лу чен ня 
чи неза лу чен ня не уря до вих ор ганізацій. Прак-
тич но єди ним постійно діючим ор га ном співпраці 
є Комітет “Всесвітній Банк — НУО”, який засідає 
ре гу ляр но.

Опе ра тив на співпра ця Бан ку з НУО, ко ли 
ор га нізації прий ма ють участь у ре алізації кон-
крет них про ек тів, має шир шу прак ти ку та пе ред-
ба чає кіль ка мож ли вих ме ханізмів за лу чен ня 
гро мадсь кості. Як пра ви ло, НУО бе руть участь у 
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Го ло вна сторінка для НУО на сайті Бан ку 
(співпра ця, но ви ни, інфор мація для НУО):
HTTP://LNWEB18.WORLDBANK.ORG/
ESSD/ESSD.NSF/NGOS/HOME

Ек с перт на комісія Всесвітньо го бан ку 
(Inspection Panel):
HTTP://WWW.WORLDBANK.ORG/
INSPECTIONPANEL

Рад ник з пи тань кон тро лю за до три ман-
ням ста тут них ви мог (Ом буд смен) Міжна-
род ної фінан со вої кор по рації та Ба га-
то с то рон нь о го агент ст ва з га ран ту ван ня 
інве с тицій
HTTP://WWW.IFC.ORG/CAO

Всесвітній Банк в Ук раїні:
HTTP://WWW.WORLDBANK.ORG.UA
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фінан со ва них Бан ком про ек тах як не фор мальні 
рад ни ки, кон суль тан ти, ви ко навці ок ре мих про-
ектів чи співB фінан су ючі парт не ри. Не уря дові 
ор ганізації мо жуть бу ти за лу чені до про ве ден ня 
оцінок бід ності, підго тов ки національ них планів 
еко логічних дій (NEAP), національ них еко номічних 
ме мо ран думів, стра тегій до по мо ги дер жа вам.

Участь не уря до вих ор ганізацій у кре дит них 
про ек тах Бан ку мо же відбу ва тись на різних ета-
пах їх ре алізації. Під час по пе ред ньої оцінки 
та роз роб ки про ек ту НУО на ма га ють ся за без-
пе чи ти на леж не вра ху ван ня у та ких про ек тах 
інте ресів місце во го на се лен ня, зо к ре ма шля хом 
ор ганізації кон суль тацій із зацікав ле ною гро-
мадськістю. Участь чи не участь НУО ба га то в чо му 
за ле жить від:

1) дум ки пред став ників Бан ку що до доцільності 
їх участі,

2) інфор мо ва ності пред став ників Бан ку що до іс-
ну ван ня зацікав ле них не уря до вих ор гані зацій 
і про їх ба жан ня співпра цю ва ти,

3) інфор мо ва ності са мих НУО що до про ве ден ня 
по пе ред ньої оцінки та роз роб ки про ек ту. Ін-
фор маційна політи ка Бан ку ус клад нює мож-
ли вості участі НУО. Ос танні, тим не мен ше, 
по винні підтри му ва ти постійний кон такт із міс-
це ви ми чи регіональ ни ми пред став ництва ми 
Бан ку для от ри ман ня своєчас ної інфор мації.

Особ ли во слід відзна чи ти відсутність чітко 
ви з на че них про це дур участі гро мадсь кості. То му, 
на мою дум ку, слід го ло вним чи ном бра ти до 
ува ги прак ти ку участі НУО в ми ну ло му та в інших 
країнах. Не обхідно од нак пам’ята ти, що Банк до-
пу с кає факт відсут ності мож ли во с тей співпраці 

Бан ку та НУО, в за леж ності від кон крет ної си ту-
ації у тій чи іншій дер жаві.

Працівни ки Бан ку зо бов’язані до повіда ти 
сво їм без по се реднім керівни кам про на явність 
будьBяких за ува жень, ко мен тарів чи за пе ре чень 
що до за пла но ва них про ектів, пред став ле них не-
уря до ви ми ор ганізаціями. Банк, зва жа ю чи на по-
пе ред ню прак ти ку, ре ко мен дує своїм працівни-
кам вирішу ва ти усі мож ливі роз хо д жен ня до 
по чат ку ре алізації про ек ту. Так, під час роз роб-
ки Пла ну дій що до по ве ней у Бан г ла деш бу ло 
про ве де но ряд круг лих столів із пред став ни ка ми 
Бан ку, уря ду та НУО (хоч да ле ко не всі розбіжності 
вда лось успішно виріши ти).

В ос танні ро ки НУО по ча ли бра ти участь і у 
про цесі моніто рин гу ре алізації про ектів Бан ку, 
особ ли во що до їх впли ву на довкілля та пра ва 
корінних на родів. Як відо мо, не уря дові ор га-
нізації інко ли от ри му ють фінан со ву ком пен сацію 
за свою участь. Умо ви участі НУО виз на ча ють ся 
Бан ком та НУО од ра зу ж на по чат ку про це су.

Го ло вну роль у за без пе ченні співпраці Бан-
ку з НУО відігра ють регіональні пред став ни ки. 
Са ме во ни зби ра ють інфор мацію про не уря дові 
ор ганізації у країні, ор ганізо ву ють зустрічі НУО 
із пред став ни ка ми Бан ку та відповіда ють на 
за пи ти НУО. У ба га ть ох країнах в пред став-
ництвах Бан ку ство ре но ок ремі по са ди з пи тань 
зв’язків із гро мадськістю (зо к ре ма в Ук раїні). 
Го ло вним же ор га ном Бан ку у йо го відно си нах 
із гро мадськістю є Відділ не уря до вих ор гані-
зацій та гро ма дянсь ко го суспільства, який здійс-
нює за галь не керівництво у цій сфері, хо ча 
інко ли й пря мо співпра цює з не уря до ви ми ор-
га нізаціями. ■

За вер шу ю чи цикл ста тей 

про Всесвітній Банк, 

пропонуємо Вашій увазі 

адре си кількох веб#сторінок 

відповідних інсти туцій 

Банку, про які йшло ся 

у по пе редніх стат тях. 

На цих веб#сторінках 

Ви мо же те оз най о ми тись 

із ус та нов чи ми та 

опе ра тив ни ми до ку мен та ми 

Екс перт ної комісії, Ом буд-

сме на та Бан ку за га лом, 

про це дур ни ми пра ви ла ми, 

взірця ми за яв, звіта ми та 

прак ти кою цих установ, 

дирек ти ва ми Банку тощо.
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№ 1 722222222

Од ним із спо собів ре алі за-
ції пра ва на інфор мацію є звер-
нен ня з інфор маційни ми за пи-
та ми, який в повній мірі за ле-
жить від ви ко нан ня обов’яз ку 
упов но ва же них суб’єктів на да-
ва ти та ку інфор мацію. Де ко ли 
суб’єкти інфор маційних відно-
син вирішу ють ці пи тан ня на 
влас ний роз суд, ігно ру ю чи по-
ло жен ня чин но го за ко но дав ст-
ва, яки ми вре гу ль о вується по-
ря док одер жан ня ви ко ри с тан-
ня, зберіган ня та по ши рен ня 
інфор мації.

Ча с то у відповідь на інфор-
ма ційний за пит мож на по чу ти: 
“Як що б це бу ла про ку ра ту-
ра, то, зро зуміло, інфор мацію 
мож на на да ти, а так, чо му ми 
по винні на да ва ти інфор мацію 
усім, хто за пи тує?” Ко ли у на-
данні інфор мації відмов ля ють 
без за кон них на це підстав, 
от ри ма ти її інко ли стає мож-
ли во ли ше че рез суд, який є 
га рантією ре алізації пра ва на 
ін фор мацію. Вар то за зна чи ти, 
що су ди, вирішу ю чи спра ви про 
на дан ня інфор мації та ко мен ту-
ю чи по ло жен ня за ко но дав чих 
актів, на да ють цим по ло жен-
ням дієвої си ли, по ка зу ють, як 
на прак тиці во ни діють або по-
винні діяти.

При кла дом су до во го за хи-
с ту пра ва на інфор мацію мо-
же бу ти спра ва, яка не дав но 
ве ла ся юри с та ми Бла годійно го 
Фон ду “Еко пра воBЛьвів”.

9 ли с то па да цьо го ро ку Гос-
по дар сь ким су дом Львівської 
об ласті бу ло за до во ле но по зов 
БФ “Еко пра воBЛьвів” до ДКП 
“Бро ди во до ка нал” про відмо ву 
у на данні інфор мації. У справі 
мож на відміти ти кілька ціка вих 
мо ментів. Як по зи ва чем, так і 
відповіда чем для обґрун ту ван-
ня своїх прав бу ло вжи то по-
ло жен ня Кон венції про до ступ 
до інфор мації, участь гро мадсь-

Львівський об лас ний гос по дарсь кий суд 79010,
м. Львів, вул. Ли чаківська, 81
по зи вач: Бла годійний фонд «Еко пра воBЛьвів»
 79000, м. Львів, вул. Кру шель ниць кої, 2
відповідач: Дер жав не ко му наль не підприємство
 “Бро ди во до ка нал”
 80600, м. Бро ди, вул. В. Сту са, 22 а

По зов про відмо ву у на данні інфор мації

Ли с том від 23.05.2001 р. за № 388 на ми бу ло на прав ле но інфор маційний 
за пит до Дер жав но го ко му наль но го підприємства “Бро ди во до ка нал” (до да ток 1). 
У цьо му за питі бу ли по став лені ряд за пи тань, що сто су ва ли ся вста нов лен ня 
Дер жав ним ко му наль ним підприємством “Бро ди во до ка нал” зо ни санітар ної 
охо ро ни во до забірної ба ш ти з за зна чен ням її меж, пла ну за ходів за без пе чен ня 
якості во ди, здійснен ня Дер жав ним ко му наль ним підприємство “Бро ди во до ка-
нал” си с те ма тич но го ла бо ра тор ноBви роб ни чо го кон тро лю за якістю во ди та 
ста ном дже рел по ста чан ня.

Да ний лист був от ри ма ний Дер жав ним ко му наль ним під при ємством “Бро ди-
во до ка нал” (повідо млен ня № 961, до да ток 2) 25 трав ня 2001 ро ку.

Ли с том від 31.05.2001 р. за № 299 в за до во лені за пи ту нам бу ло відмов ле но 
(до да ток 3). У відповіді бу ло за зна че но, що “вка за на інфор мація відповідно до 
ст. ЗО За ко ну Ук раїни “Про інфор мацію” не відно сить ся до відкри тої інфор мації у 
зв’яз ку з чим, ке ру ю чись ст. 34 За ко ну Ук раїни “Про інфор мацію” у за до во ленні 
за пи ту бу ло відмов ле но, що є по ру шен ням на шо го пра ва па інфор мацію.

Ст. 34 Кон сти туції Ук раїни га ран тує кож но му пра во вільно зби ра ти, зберіга ти, 
ви ко ри с то ву ва ти і по ши рю ва ти інфор мацію. У ст. 50 Кон сти туція Ук раїни га ран тує 
кож но му пра во вільно го до сту пу до інфор мації про стан довкілля, про якість 
хар чо вих про дуктів і пред метів по бу ту, а та кож пра во на її по ши рен ня. Та ка 
інфор мація ніким не мо же бу ти за се кре че на.

Ст. 21 За ко ну Ук раїни “Про охо ро ну на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща” 
закріплює пра во гро мадсь ких об’єднань одер жу ва ти інфор мацію про стан на-
вко лиш нь о го се ре до ви ща, дже ре ла йо го за бруд нен ня, про гра ми і за хо ди що до 
йо го охо ро ни. Інфор мація, що за пи ту ва ла ся відно сить ся до та кої.

Відповідно до По ста но ви Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 9 серп ня 1993 ро ку 
№ 611 “Про пе релік відо мо стей, що не ста нов лять ко мер ційної таємниці” 
да на інфор мація не ста но вить ко мерційної таємниці. Об ме жен ня пра ва на 
одер жан ня відкри тої інфор мації за бо ро няється за ко ном (ст. 29 За ко ну Ук раїни 
“Про інфор мацію”).

Та ким чи ном, Дер жав ним ко му наль ним підприємством “Бро ди во до ка нал” 
бу ло по ру ше но пра во на інфор мацію, га ран то ва не нам ст. ст. 34, 50 Кон сти туції 
Ук раїни, ст. ст. 9, 31 За ко ну Ук раїни “Про охо ро ну на вко лиш нь о го при род но го 
се ре до ви ща”, Кон венцією Про до ступ до інфор мації, участь гро мадсь кості в 
про цесі прий нят тя рішень і до ступ до пра во суд дя з пи тань, що сто су ють ся 
на вко лишньо го се ре до ви ща.

В зв’яз ку з ви ще на ве де ним на підставі ст. ст. 1, 12, 14, АПК Ук раїни
ПРО СИ МО:

1. Виз на ти по зов об грун то ва ним, не на дан ня інфор мації не пра вомірним, що 
по ру шує пра ва гро мадсь кої ор ганізації;

2. Зо бов’яза ти Дер жав не ко му наль не підприємство “Бро ди во до ка нал” за-
довільни ти за пит у по вно му об сязі та на да ти відповідну інфор мацію;

3. Су дові ви т ра ти по кла с ти на відповіда ча.

До дат ки:
1. Копія ли с та Бла годійно го фон ду “Еко пра воBЛьвів” від 23.05.2001 р. за № 

388;
2. Повідо млен ня про вру чен ня № 961 відправ ле не 25.05.2001 р. на ад ре су Ко-

му наль но го підприємства Бродівське во до провідне гос по дар ст во та вру че не 
25.05.2001 ро ку.

3. Копія ли с та Дер жав но го ко му наль но го підприємства “Бро ди во до ка нал” від 
31.05.2001р. за №299;

4. Підтвер д жен ня про вру чен ня відповіда чеві копії по зов ної за яви і до да них 
до неї до ку ментів;

5. До ку мент про спла ту Дер жав но го ми та за по зов;
6. До ку мент про оп ла ту за інфор маційноBтехнічне за без пе чен ня су до во го про-

це су згідно ст. 44 АПК Ук раїни за по зо вом БФ “Еко пра воBЛьвів” до ДКП 
“Бро ди во до ка нал”

Пре зи дент Бла годійно го фон ду 
“Еко пра воBЛьвів” С. Крав чен ко

Софія Вань ко вич,
помічник юри с та БФ “Еко пра во#Львів”

СУД — ГА РАНТІЯ РЕ АЛІЗАЦІЇ ПРА ВА НА ІНФОР МАЦІЮ
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ГОС ПО ДАРСЬ КИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБ ЛАСТІ
РІШЕН НЯ

ІМЕ НЕМ УК РАЇНИ

9.11.2001р. Спра ва №4/2436�31/197
За по зо вом Львів, Бла годійний фонд “Еко пра во�Львів”
до відповіда ча Бро ди, ДКП “Бро ди во до ка нал”

 Суд дя Дов га 0.І.
 Про: відмо ву в на данні інфор мації
Пред став ни ки:
від по зи ва ча Ту с та новсь ка — пред став ник,
від відповідача Си дор чук — пред став ник.

Суть спо ру:
За яв ле но по зов Бла годійним фон дом “Еко пра во�Львів” до ДКП “Бро-

ди во до ка нал” про відмо ву в на данні інфор мації.
Пред став ник по зи ва ча в су до во му засіданні по зовні ви мо ги підтри-

мав.
Відповідач про ти по зо ву за пе ре чує з підстав, ви кла де них у відзиві 

на по зов ну за яву.
Роз г ля нув ши ма теріали спра ви су дом вста нов ле но:
Ли с том від 28.05.01р. №388 по зи ва чем на прав ле но інфор ма ційний 

за пит до ДКП “Бро ди во до ка нал”. У за питі сто я ло пи тан ня, що сто су-
ва ли ся вста нов лен ня ДКП “Бро ди во до ка нал” зо ни санітар ної охо ро ни 
во до забірної ба ш ти із за зна чен ням їх меж, пла ну за ходів за без пе чен ня 
якості во ди, здійснен ня відповіда чем си с те ма тич но го ла бо ра тор но�ви-
роб ни чо го кон тро лю за якістю во ди та ста ном дже рел по ста чан ня.

Ли с том від 31.05.01р. № 299 в за до во ленні за пи ту Бла годійно му 
фон ду “Еко пра во�Львів” бу ло відмов ле но із за зна чен ням, що “вка за на 
інфор мація відповідно до ст. ЗО ЗУ “Про інфор мацію” не відно сить ся 
до відкри тої інфор мації”, і в зв’яз ку з чим, ке ру ю чись ст. 34 ЗУ “Про 
інфор мацію” у за до во ленні за пи ту бу ло відмов ле но.

Відповідно до ст. 34 Кон сти туції Ук раїни га ран то ва но кож но му пра во 
вільно зби ра ти, зберіга ти, ви ко ри с то ву ва ти і по ши рю ва ти інфор мацію 
ус но, пись мо во або у інший спосіб. БФ “Еко пра во�Львів”, — еко логічна 
гро мадсь ка ор ганізація, яка має пра во за пи ту ва ти інфор мацію про 
стан вод них об’єктів, дже ре ла за бруд нен ня та ви ко ри с тан ня вод, про 
пла ни і за хо ди що до ви ко ри с тан ня і охо ро ни вод та відтво рен ня вод них 
ре сурсів не за зна ча ю чи ме ти їх ви ко ри с тан ня.

Відповідно до ст. 21 ЗУ “Про охо ро ну на вко лиш нь о го при род но го 
се ре до ви ща” закріпле но пра во гро мадсь ких об’єднань одер жу ва ти ін-
фор мацію про стан на вко лиш нь о го се ре до ви ща, дже ре ла йо го за бруд-
нен ня, про гра ми і за хо ди йо го охо ро ни. Інфор мація з якою по зи вач 
звер нув ся до відповіда ча відно сить ся до та кої.

Згідно ст. ЗО ЗУ “Про інфор мацію” конфіденційна інфор мація — 
це відо мості, які зна хо дять ся у во лодінні, ко ри с ту ванні або роз по ря-
д женні ок ре мих фізич них або юри дич них осіб і по ши рюється за їх 
ба жан ням відповідно до пе ред ба че них ни ми умов.

Вра хо ву ю чи ви ще на ве де не ДКП “Бро ди во до ка нал” по ру ше но пра-
во по зи ва ча на інфор мацію, га ран то ва не ст. ст. 34, 50 Кон сти туції 
Ук раїни, ст. ст. 9, 21 ЗУ “Про охо ро ну на вко лиш нь о го при род но го 
се ре до ви ща”.

Зва жив ши всі об ста ви ни по ма теріалах спра ви, вис лу хав ши по яс-
нен ня пред став ників сторін, суд виз нав по зов об грун то ва ним і та ким, 
що підля гає до за до во лен ня.

На підставі на ве де но го, відповідно до ви мог ст. ст. 34, 50 Кон сти туції 
Ук раїни, ст. ст. 9, 21 ЗУ “Про охо ро ну на вко лиш нь о го при род но го 
се ре до ви ща”, ст. ЗО “Про інфор мацію”, ке ру ю чись ст. ст. 12, 43, 82, 
84 АПК Ук раїни, суд

в и р і ш и в :
1. По зов за до во ли ти.
2. Зо бов’яза ти ДКП “Бро ди во до ка нал” за довільни ти за пит Бла годійно-

го фон ду “Еко пра во�Львів” та на да ти відповідну інфор мацію.
3. Стяг ну ти з ДКП “Бро ди во до ка нал”, м. Бро ди вул. Сту са, 22а на 

ко ристь Бла годійно го фон ду “Еко пра во�Львів” м. Львів, вул. Кру-
шель ниць кої, 2, 85,00 грн. дер жав но го ми та, 69,00 грн. ви т рат 
за по слу ги з інфор маційно�технічно го за без пе чен ня арбітраж но го 
про це су.

 

 Суд дя 0.І. Дов га

кості в прий нятті рішень і до ступ 
до пра во суд дя з пи тань, що сто су-
ють ся на вко лиш нь о го се ре до ви ща 
(Ор хусь кої кон венції), яка всту пи ла 
в си лу 30 жовт ня 2001 ро ку. Так, 
відповідач, за пе ре чу ю чи про ти по-
зо ву, у відзиві на по зов ну за яву 
по си лав ся на ст. 4 Ор хусь кої кон-
венції, де вка зується, що у за питі 
про на дан ня еко логічної інфор мації 
мо же бу ти відмов ле но, як що за пит 
є оче вид но не обґрун то ва ним або 
сфор му ль о ва ним у над то за галь но-
му ви гляді.

У су до во му засідан ня на ми бу-
ли спро с то вані ці по ло жен ня від-
повідачів. Крім Кон сти туції Ук раїни, 
За ко ну Ук раїни “Про охо ро ну на вко-
лиш нь о го при род но го се ре до ви ща”, 
За ко ну Ук раїни “Про інфор мацію” 
та По ста но ви Кабіне ту Міністрів 
Ук раїни “Про пе релік відо мо стей, 
що не ста нов лять ко мерційної та-
ємниці”, ми по си ла лись на ст. 2 
Ор хусь кої кон венції, у якій за зна-
чається, що не дер жавні ор ганізації, 
котрі спри я ють охо роні на вко лиш-
нь о го при род но го се ре до ви ща та 
відповіда ють будьBяким ви мо гам 
на ціональ но го за ко но дав ст ва, вва-
жа ють ся та ки ми, що ма ють зацікав-
леність. Ми та кож ви ко ри с та ли для 
обґрун ту ван ня своїх ви мог п. 6 ст. 
11 Вод но го ко дек су, яким пе ред ба-
чається пра во гро мадсь кості та їх 
об’єднань, інших гро мадсь ких фор-
му вань одер жу ва ти у вста нов ле но-
му по ряд ку інфор ма цію про стан 
вод них об’єктів, дже ре ла за бруд-
нен ня та ви ко ри с тан ня вод, про пла-
ни і за хо ди що до ви ко ри с тан ня і 
охо ро ни вод та від тво рен ня вод них 
ре сурсів.

Суд прий няв рішен ня по зов за-
до воль ни ти, чим бу ло зроб ле но ва-
го мий крок у ре алізації еко логічних 
прав гро ма дян. Ним бу ло вста нов-
ле но, що БФ “Еко пра воBЛьвів” — 
еко логічна гро мадсь ка ор ганізація, 
яка “має пра во за пи ту ва ти інфор ма-
цію про стан вод них об’єктів, дже-
ре ла за бруд нен ня та ви ко ри с тан ня 
вод, про пла ни і за хо ди що до ви ко-
ри с тан ня і охо ро ни вод та відтво-
рен ня вод них ре сурсів, не за зна ча-
ю чи ме ти їх ви ко ри с тан ня.”

Копії по зов ної за яви та су до во го 
рішен ня до да ють ся.
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№ 1 724242424

Андрій Ан д ру се вич
БФ “Екоправо#Львів”

ДІЯЛЬНІСТЬ ЮНЕ С КО В СФЕРІ ОХО РО НИ ДОВКІЛЛЯ

Еко логічна про гра ма ЮНЕ С КО “Лю ди на 
та біос фе ра” (MAB — Man and Biosphere).

Про гра ма ЮНЕ С КО “Лю ди на та Біос фе ра” в 
ме жах при род ни чих та суспільних на ук роз роб-
ляє ос но ви ста ло го ви ко ри с тан ня та збе ре жен ня 
біологічно го різно маніття, по кра щен ня відно син 
між людь ми та довкіллям в гло баль но му мас-
штабі. Про гра ма “Лю ди на та Біос фе ра” за охо чує 
міждис циплінарні досліджен ня, де мон ст рацію та 
на вчан ня з пи тань уп равління та ви ко ри с тан ня 
при род них ре сурсів. Про гра ма, та ким чи ном, не 
тільки сприяє кра що му ро зумінню довкілля, а та-
кож і за лу чен ню на уковців у роз роб ку відповідних 
на прямків дер жав ної політи ки з ме тою доцільно-
го ви ко ри с тан ня біологічно го різно маніття.

Про тя гом ос танніх де ся тиліть Про гра ма “Лю-
ди на та Біос фе ра” зо се ре д жує го ло вну ува гу на 
спри янні ста ло му роз вит ку шля хом  збе ре жен ня 
та раціональ но го ви ко ри с тан ня біорізно маніття. 
Ви ко ри с то ву ю чи пе ре ва ги міждис циплінар но го 
та міжкуль тур но го еле ментів ман да ту ЮНЕ С КО 
в сфе рах освіти, на уки, куль ту ри та зв’яз ку, про-
гра ма “Лю ди на та Біос фе ра” сприяє як на уко вим 
досліджен ням, так і  збо ру  інфор мації, пов’язу ю-
чи їх з тра диційни ми знан ня ми про ви ко ри с тан ня 
при род них ре сурсів. Про гра ма по кли ка на спри я-
ти імпле мен тації По ряд ку ден но го на 21 століття 
та відповідних кон венцій, особ ли во Кон венції 
про охо ро ну біологічно го різно маніття.

Струк ту ра про гра ми ЮНЕ С КО 
“Лю ди на та Біо с фе ра”
Міжу ря до ва струк ту ра про гра ми на дає їй мож-

ливість до по ма га ти національ ним уря дам у пла-
ну ванні та впро ва д женні дослідниць ких та на-
вчаль них про грам. Про гра ма зо се ре д жується на 
найбільш на галь них по тре бах країн, які виз на ча-
ють ся вче ни ми та політи ка ми са мих дер жав.

Національні коміте ти
Про гра ма діє че рез 141 національ ний комітет, 

які ство рені 187 дер жа ва миBчле на ми ЮНЕ С КО. 
Крім то го, діє та кож Комітет Про гра ми “Лю ди на 
та Біос фе ра” у Спо лу че них Шта тах Аме ри ки.

Керівний ор ган
Про гра мою ке рує Міжна род на ко ор ди наційна 

ра да (МКР), яка скла дається з 34 країнBчленів, 
які оби ра ють ся на Ге не ральній Кон фе ренції ЮНЕ-
С КО, що скли кається двічі на рік. На гля дачі з 
країн, що не ввійшли до Ра ди, а та кож пред став-
ни ки інших ус та нов ООН та кож мо жуть відвіду ва-
ти збо ри МКР, які та кож відбу ва ють ся двічі на 
рік. В період між сесіями керівництво Про гра мою 
пе ре дається Бю ро, чле ни яко го при зна ча ють ся 
ЮНЕ С КО з кож но го ге о політич но го регіону.

Се к ре таріат
Се к ре таріат Про гра ми, який відповідає за 

що ден не її впро ва д жен ня, зна хо дить ся у Відділі 
ЮНЕ С КО з Еко логічних На ук. Се к ре таріат скла-
дається з вче них  різних га лу зей на уки.  У 2001 
році склад Відділу, як у Па рижі так і в регіонах, 
налічу вав 29 осіб, тоб то штат них працівників, 
пред став ників країнBчленів, ек с пертів та кон-
суль тантів.

Бю д жет Про гра ми
Діяльність Про гра ми фінан сується задіяни ми 

країна миBчле на ми. Крім цьо го, Про гра ма фінан-
сується з ре гу ляр но го бю д же ту ЮНЕ С КО, цільо ви-
ми фон да ми країнBчленів, до дат ко во за лу че ни ми 
ко ш та ми. Про гра ма все більше фінан сується не 
бю д жет ни ми ко ш та ми.

Ос новні те ми досліджен ня Про гра ми
Про гра ма “Лю ди на та Біос фе ра” на да ний час 

де що змінює свої пріори те ти, зо се ре д жу ю чись 
на на ступ них на прям ках:

– Еко си с тем ний та біорегіональ ний підхід: 
зба лан су ван ня сільсько го/місько го роз вит ку та 
збе ре жен ня біорізно маніття, з од но ча сним підви-
щен ням та підтрим кою куль тур них цінно с тей, спів-
пра ця з Се к ре таріатом Кон венції про охо ро ну 
біологічно го різно маніття, Комісією Міжна род но-
го Со ю зу Охо ро ни Пи ри ро ди (IUCN) з уп равління 
(ме недж мен ту) еко си с тем.

– Еко логічний моніто ринг та оцінка: на гро-
ма д жен ня пер вин них да них для різних гло баль-
них оцінок та моніто рин гу ста ну біорізно маніття;

– Роз ви ток по тенціалу: як відповідь на склад-
ні пи тан ня у сфе рах охо ро ни довкілля та ста ло го 

Охо ро на довкілля в ме жах ЮНЕ С КО вклю чає кілька ок ре мих на прямків діяль ності 
цієї ор ганізації у цій сфері, го ло вни ми з яких є Про гра ма “Лю ди на і біос фе ра”, 
Міжу ря до ва оке а но графічна комісія, ком плекс про грам з пи тань вод, пи тан ня 
охо ро ни довкілля та роз вит ку при бе реж них регіонів та ма лих ос т ровів.
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роз вит ку, цей на пря мок роз ви вається че рез гло-
бальні про гра ми освіти, підви щен ня техніч но го 
рівня спеціалістів та підви щен ня свідо мості гро-
мад сь кості.

– Вив чен ня новітніх еко логічних те орій та 
прак ти ки: на при клад еко си с те ми, що ви ник ли 
в ре зуль таті гло баль них змін у при роді та їх ме-
недж мент, взаємозв’язок між куль ту рою та еко-
логією, еко номіка при ро до ко ри с ту ван ня, ур ба-
ністич на еко логія.

Всесвітня ме ре жа біос фер них за повідників
Го ло вним “фізич ним” втілен ням про гра ми, і, 

мож ли во, найбільш відо мим є Всесвітня ме ре жа 
біос фер них за повідників. Біос ферні за повідни-
ки — це те ри торія на зем них  та бе ре го вих еко-
си с тем, ство ре на для зба лан су ван ня збе ре жен ня 
біорізно маніття з од но го бо ку та йо го ста ло го 
ви ко ри с тан ня з іншо го. Біос ферні за повідни ки є 
міжна род ноBвиз на ни ми, во ни про по ну ють ся уря-
да ми дер жав і за ли ша ють ся під національ ною 
юри с дикцією дер жав, на те ри торії яких роз та шо-
вані.

Ста ном на ве ре сень 2001 ро ку в Ме ре жу 
біос фер них за повідників вхо ди ло 411 об’єктів у 
94 країнах світу.  В Ук раїні — це Ас канія Но ва, 
Кар патсь кий, Чор но морсь кий за повідни ки, дель-
та Ду наю та укр. ча с ти на Сх. Кар пат. Біос ферні 
за повідни ки по кли кані ви ко ну ва ти три го ловні 
функції: функція збе ре жен ня (спри я ти збе ре-
жен ню ланд шафтів, еко си с тем, міжви до вої та 
ге не тич ної ба га то манітності; функція роз вит ку 
(спри я ти еко номічно му та суспільно му роз вит ку, 
який був би соціаль ноBкуль тур но та еко логічно 
стабільним); і спеціаль на функція (на дан ня під-
трим ки у дослідженні, моніто рин гу, на вчанні та 
обміні інфор мацією що до місце вих, національ-
них та всесвітніх пи тань що до збе ре жен ня та 
роз вит ку.

Міжу ря до ва оке а но графічна комісія 
ЮНЕ С КО (IOC — Intergovernmental 
Oceanographic Com mission)

Міжу ря до ва оке а но графічна комісія бу ла 
ство ре на в 1962 році з ме тою по глиб лен ня знань 
люд ст ва про Світо вий оке ан, який має знач ний 
вплив на лю ди ну  і жит тя на землі за га лом. Сьо-
годні ми ще не во лодіємо до статніми знан ня ми 
про Світо вий оке ан, щоб ма ти змо гу до стовірно 
про гно зу ва ти стан та зміни у ньо му та, відповідно, 
в інших го ло вних еле мен тах довкілля землі. То му 
го ло вною ме тою Міжу ря до вої оке а но графічної 
комісії бу ли і є спри ян ня на уко вим досліджен ням 
оке а ну та пов’яза них із ним об’єктів.

Діяльність Міжу ря до вої оке а но графічної ко-
мі сії сьо годні скла дається з чо ти рь ох го ло вних 
на прямків:

– ство рю ва ти, роз ви ва ти та спри я ти ре а-
лізації міжна род них оке а но графічних досліджень 

для по кра щен ня на шо го ро зуміння го ло вних сві-
то вих та регіональ них про цесів в оке ані та їх 
взаємозв’язок із ста лим роз вит ком та об слу го-
ву ван ням ре сурсів оке а ну;

– за без пе чен ня ефек тив но го пла ну ван ня, 
вста нов лен ня та ко ор ди нації опе ра тив ної гло-
баль ної си с те ми спо с те ре жен ня за оке а ном з ме-
тою збо ру інфор мації, не обхідної для ат мо сфер-
но го та морсь ко го про гно зу ван ня, а та кож не-
обхідної для досліджен ня гло баль них еко логічних 
змін;

– за без пе чи ти міжна род не керівництво у пи-
тан нях освіти та на вчаль них про гра мах, а та кож 
технічної до по мо ги, не обхідних для си с те ма тич-
но го спо с те ре жен ня за світо вим оке а ном та йо го 
морсь кою зо ною;

– за без пе чен ня ефек тив ної об роб ки та ши-
ро кої до ступ ності інфор мації та да них про оке ан, 
от ри ма них під час спо с те ре жень та моніто рин гу.

Про гра ми з пи тань вод
В ме жах ЮНЕ С КО діє кілька про грам  у сфері 

досліджен ня вод та пов’яза них із ни ми про блем, 
зо к ре ма на ступні дві.

Міжна род на гідро логічна про грам ма 
(IHP — International Hydrological 
Programme)

Це міжу ря до ва про гра ма на уко вої співпраці 
у сфері досліджен ня вод но го цик лу з ме тою по-
кра щен ня ме тодів ви ко ри с тан ня вод них ре сурсів 
та ви роб лен ня но вих, раціональ них ме тодів ко-
ри с ту ван ня вод ни ми ре сур са ми.

Світо ва про гра ма оцінки во ди (WWAP — 
World Water Assessment Programme)

Ця про гра ма спря мо ва на на ви роб лен ня за-
собів та на ви чок, не обхідних для кра що го ро-
зуміння го ло вних про цесів, прак тик та політи ки, 
які б спри я ли по нов лен ню та по кра щен ню світо-
вих дже рел пит ної во ди. Однією з го ло вних про-
блем, яку на ма гається виріши ти про гра ма по ряд 
з чис лен ни ми інши ми — за без пе чен ня до сту пу 
до чи с тої пит ної во ди.

На вко лишнє се ре до ви ще та роз ви ток
у при бе режних  регіонах та на ма лих
ос т ро вах

Цей на пря мок є влас ною ініціати вою ЮНЕ С-
КО, що бу ла роз по ча та в січні 1996 р. Ме тою цієї 
ініціати ви є еко логічно чи с тий, соціаль но рівний 
та відповідний куль турі роз ви ток при бе реж них 
регіонів  та ма лих ос т ровів. Ініціати ва сприяє по-
глиб лен ню відповідних знань, інте г ро ва но му за-
сто су ван ню ре зуль татів досліджень, ви с ту па ю чи, 
та ким чи ном, ос но вою міжсек то раль них спільних 
дій. ■



Вітаємо всіх читачів Вісника, друзів та колег 
з Новим 2002 роком!
Бажаємо Вам творчих наснаг, успіху у справах,
розквіту і доброго настрою! 
Нехай цей рік принесе кожному 
здоров’я та радість, сімейне благополуччя, 
хай домівка буде затишною, 
довкілля безпечним і чистим.
Залишайтеся завжди 
екологічно свідомими,
і нехай всі ваші права будуть 
реалізовані. 
Бажаємо сповнення всіх мрій, 
бажань і сподівань.

Колектив БФ “Екоправо'Львів”
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№ 1 728282828

ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
(витяг)

25 жовт ня 2001 ро ку прий ня то но вий Зе мель ний ко декс Ук раїни, який 

на би рає чин ності з 1 січня 2002 ро ку і має своїм за вдан ням ре гу лю ван ня 

зе мель них відно син з ме тою за без пе чен ня пра ва на зем лю гро ма дян, юри-

дич них осіб, те ри торіаль них гро мад та дер жа ви, раціональ но го ви ко ри с тан ня 

та охо ро ни зе мель.

Зе мель ний ко декс Ук раїни вста нов лює по вно ва жен ня Вер хов ної Ра ди Ук-

раїни, Вер хов ної Ра ди Ав то ном ної Ре с публіки Крим, ор ганів ви ко нав чої вла ди 

та ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня в га лузі зе мель них відно син, ре гу лює 

по ря док на бут тя та ре алізації пра ва на зем лю.

На бут тя пра ва на зем лю здійснюється на підставі цивільно)пра во вих угод, 

шля хом пе ре дачі зе мель них діля нок у власність або на дан ня їх в ко ри с ту ван ня 

за рішен ням ор ганів ви ко нав чої вла ди чи ор га ном місце во го са мо вря ду ван ня 

в ме жах їх по вно ва жень. Зе мель ний ко декс та кож виз на чає підста ви та 

по ря док при пи нен ня прав на зем лю.

Ок ре мий розділ Зе мель но го ко дек су при свя че ний уп равлінню в га лузі 

ви ко ри с тан ня і охо ро ни зе мель, в яко му вре гу ль о ва но пи тан ня пла ну ван ня 

ви ко ри с тан ня зе мель, зем ле у с т рою, кон тро лю за ви ко ри с тан ням та охо ро ною 

зе мель, моніто рин гу зе мель, дер жав но го зе мель но го ка да с т ру, еко номічно го 

сти му лю ван ня ви ко ри с тан ня та охо ро ни зе мель та ін.

В цьо му но мері Вісни ка ми розміщуємо по ло жен ня Зе мель но го ко дек су 

Ук раїни, які виз на ча ють ок ремі ка те горії зе мель, пра ва на зем лю та га рантії їх 

за хи с ту, а та кож нор ми що до охо ро ни зе мель та відповідаль ності за по ру шен ня 

зе мель но го за ко но дав ст ва.

Розділ I. ЗА ГАЛЬ НА ЧА С ТИ НА
Гла ва 1. Ос новні по ло жен ня

Стат тя 1. Зем ля — ос нов не національ не ба гат ст во
1. Зем ля є ос нов ним національ ним ба гат ст вом, що пе ре бу ває під особ ли вою охо ро ною дер-

жа ви.
2. Пра во влас ності на зем лю га ран тується.
3. Ви ко ри с тан ня влас ності на зем лю не мо же за вда ва ти шко ди пра вам і сво бо дам гро ма дян, 

інте ре сам суспільства, погіршу ва ти еко логічну си ту ацію і при родні якості землі.

Стат тя 2. Зе мельні відно си ни
1. Зе мельні відно си ни — це суспільні відно си ни що до во лодіння, ко ри с ту ван ня і роз по ря д жен ня 

зем лею.
2. Суб’єкта ми зе мель них відно син є гро ма дя ни, юри дичні осо би, ор га ни місце во го са мо вря ду-

ван ня та ор га ни дер жав ної вла ди.
3. Об’єкта ми зе мель них відно син є землі в ме жах те ри торії Ук раїни, зе мельні ділян ки та пра ва 

на них, у то му числі на зе мельні ча ст ки (паї).

Стат тя 3. Ре гу лю ван ня зе мель них відно син
1. Зе мельні відно си ни ре гу лю ють ся Кон сти туцією Ук раїни ( 254к/96BВР ), цим Ко дек сом, а та кож 

прий ня ти ми відповідно до них нор ма тив ноBпра во ви ми ак та ми.
2. Зе мельні відно си ни, що ви ни ка ють при ви ко ри с танні надр, лісів, вод, а та кож рос лин но го і 

тва рин но го світу, ат мо сфер но го повітря, ре гу лю ють ся цим Ко дек сом, нор ма тив ноBпра во ви ми ак та ми 
про над ра, ліси, во ди, рос лин ний і тва рин ний світ, ат мо сфер не повітря, як що во ни не су пе ре чать 
цьо му Ко дек су.
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Розділ II. ЗЕМЛІ УКРАЇНИ
Глава 4. Склад та цільове призначення земель України

Стаття 18. Склад земель
1. До земель України належать усі землі в межах її території, в тому числі острови та землі, зайняті 

водними об’єктами, які за основним цільовим призначенням поділяються на категорії.
2. Категорії земель України мають особливий правовий режим.
3. Україна за межами її території може мати на праві державної власності земельні ділянки, 

правовий режим яких визначається законодавством відповідної країни.

Стаття 19. Категорії земель
1. Землі України за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії:
а) землі сільськогосподарського призначення;
б) землі житлової та громадської забудови;
в) землі природноBзаповідного та іншого природоохоронного призначення;
г) землі оздоровчого призначення;
ґ) землі рекреаційного призначення;
д) землі історикоBкультурного призначення;
е) землі лісового фонду;
є) землі водного фонду;
ж) землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

2. Земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадян 
чи юридичних осіб, можуть перебувати у запасі.

Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земель
1. Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.
2. Зміна цільового призначення земель провадиться органами виконавчої влади або органами 

місцевого самоврядування, які приймають рішення про передачу цих земель у власність або надання 
у користування, вилучення (викуп) земель і затверджують проекти землеустрою або приймають 
рішення про створення об’єктів природоохоронного та історикоBкультурного призначення.

3. Зміна цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних 
осіб, здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок у порядку, що встановлюється 
Кабінетом Міністрів України.

Стаття 21. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни 
цільового призначення земель

Порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель є підставою для:
а) визнання недійсними рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

про надання (передачу) земельних ділянок громадянам та юридичним особам;
б) визнання недійсними угод щодо земельних ділянок;
в) відмови в державній реєстрації земельних ділянок або визнання реєстрації недійсною;
г) притягнення до відповідальності відповідно до закону громадян та юридичних осіб, винних у 

порушенні порядку встановлення та зміни цільового призначення земель.

Глава 6. Землі житлової та громадської забудови
Стаття 38. Визначення земель житлової та громадської забудови

До земель житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах населених 
пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, 
інших об’єктів загального користування.

Стаття 39. Використання земель житлової та громадської забудови
Використання земель житлової та громадської забудови здійснюється відповідно до генерального 

плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельноBгосподарського устрою з 
дотриманням державних стандартів і норм, регіональних та місцевих правил забудови.

Стаття 40. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і гаражного будівництва

Громадянам України за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування 
можуть передаватися безоплатно у власність або надаватися в оренду земельні ділянки для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва 
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в межах норм, визначених цим Кодексом. Понад норму безоплатної передачі громадяни можуть 
набувати у власність земельні ділянки для зазначених потреб за цивільноBправовими угодами.

Стаття 42. Земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків
1. Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до 

них будівлі, споруди та прибудинкові території державної або комунальної власності, надаються в 
постійне користування підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють управління цими 
будинками.

2. У разі приватизації громадянами багатоквартирного жилого будинку відповідна земельна 
ділянка може передаватися безоплатно у власність або надаватись у користування об’єднанню 
власників.

3. Порядок використання земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, 
а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначається співвласниками.

4. Розміри та конфігурація земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, 
а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначаються на підставі проектів 
розподілу території кварталу, мікрорайону та відповідної землевпорядної документації.

Глава 7. Землі природно�заповідного фонду та іншого природоохоронного 
призначення

Стаття 43. Землі природно)заповідного фонду
Землі природноBзаповідного фонду B це ділянки суші і водного простору з природними комплексами 

та об’єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та 
іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій та об’єктів природноBзаповідного 
фонду.

Стаття 44. Склад земель природно)заповідного фонду
До земель природноBзаповідного фонду включаються природні території та об’єкти (природні 

заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, 
заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища), а також штучно створені об’єкти (ботанічні сади, 
дендрологічні парки, зоологічні парки, паркиBпам’ятки садовоBпаркового мистецтва).

Стаття 45. Використання земель природно)заповідного фонду
1. Землі природноBзаповідного фонду можуть перебувати у державній, комунальній та приватній 

власності.
2. Порядок використання земель природноBзаповідного фонду визначається законом.

Стаття 46. Землі іншого природоохоронного призначення 
та їх використання

1. До земель іншого природоохоронного призначення належать:
а) земельні ділянки водноBболотних угідь, що не віднесені до земель лісового і водного фонду;
б) земельні ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність.
2. Межі земель іншого природоохоронного призначення закріплюються на місцевості межовими 

або інформаційними знаками.
3. Порядок використання земель іншого природоохоронного призначення визначається за-

коном.

Глава 8. Землі оздоровчого призначення

Стаття 47. Визначення земель оздоровчого призначення
До земель оздоровчого призначення належать землі, що мають природні лікувальні властивості, 

які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування 
людей.

Стаття 48. Обмеження діяльності на землях оздоровчого призначення
1. На землях оздоровчого призначення забороняється діяльність, яка суперечить їх цільовому 

призначенню або може негативно вплинути на природні лікувальні властивості цих земель.
2. На територіях лікувальноBоздоровчих місцевостей і курортів встановлюються округи і зони 

санітарної (гірничоBсанітарної) охорони.
3. У межах округу санітарної (гірничоBсанітарної) охорони забороняються передача земельних 

ділянок у власність і надання у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам для 
діяльності, несумісної з охороною природних лікувальних властивостей і відпочинком населення.
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Стаття 49. Використання земель оздоровчого призначення
1. Землі оздоровчого призначення можуть перебувати у державній, комунальній та приватній 

власності.
2. Порядок використання земель оздоровчого призначення визначається законом.

Глава 9. Землі рекреаційного призначення

Стаття 50. Визначення земель рекреаційного призначення
До земель рекреаційного призначення належать землі, які використовуються для організації 

відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів.

Стаття 51. Склад земель рекреаційного призначення
До земель рекреаційного призначення належать земельні ділянки зелених зон і зелених 

насаджень міст та інших населених пунктів, навчальноBтуристських та екологічних стежок, маркованих 
трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об’єктів фізичної культури 
і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхтBклубів, стаціонарних і наметових туристичноBоздоровчих 
таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, 
інших аналогічних об’єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження 
інших об’єктів стаціонарної рекреації.

Стаття 52. Використання земель рекреаційного призначення
1. Землі рекреаційного призначення можуть перебувати у державній, комунальній та приватній 

власності.
2. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може 

перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути 
на природний стан цих земель.

3. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається законом.

Глава 10. Землі історико�культурного призначення

Стаття 53. Склад земель історико)культурного призначення
1. До земель історикоBкультурного призначення належать землі, на яких розташовані:
а) історикоBкультурні заповідники, музеїBзаповідники, меморіальні парки, меморіальні (цивільні 

та військові) кладовища, могили, історичні або меморіальні садиби, будинки, споруди і пам’ятні 
місця, пов’язані з історичними подіями;

б) городища, кургани, давні поховання, пам’ятні скульптури та мегаліти, наскальні зображення, 
поля давніх битв, залишки фортець, військових таборів, поселень і стоянок, ділянки історичного 
культурного шару укріплень, виробництв, каналів, шляхів;

в) архітектурні ансамблі і комплекси, історичні центри, квартали, площі, залишки стародавнього 
планування і забудови міст та інших населених пунктів, споруди цивільної, промислової, військової, 
культової архітектури, народного зодчества, садовоBпаркові комплекси, фонова забудова.

Стаття 54. Використання земель історико)культурного призначення
1. Землі історикоBкультурного призначення можуть перебувати у державній, комунальній та 

приватній власності.
2. Навколо історикоBкультурних заповідників, меморіальних парків, давніх поховань, архітектурних 

ансамблів і комплексів встановлюються охоронні зони з забороною діяльності, яка шкідливо впливає 
або може вплинути на додержання режиму використання цих земель.

3. Порядок використання земель історикоBкультурного призначення визначається законом.

Глава 11. Землі лісового фонду

Стаття 55. Визначення земель лісового фонду
1. До земель лісового фонду належать землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою 

рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства.
2. До земель лісового фонду не належать землі, зайняті:
а) зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів;
б) полезахисними лісовими смугами, захисними насадженнями на смугах відводу залізниць, 

захисними насадженнями на смугах відводу автомобільних доріг, захисними насадженнями на смугах 
відводу каналів, гідротехнічних споруд та водних об’єктів;
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в) окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, при-
садибних, дачних і садових ділянках.

Стаття 56. Власність на землі лісового фонду
1. Землі лісового фонду можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.
2. Громадянам та юридичним особам за рішенням органів місцевого самоврядування та органів 

виконавчої влади можуть безоплатно або за плату передаватись у власність замкнені земельні 
ділянки лісового фонду загальною площею до 5 гектарів у складі угідь селянських, фермерських 
та інших господарств.

3. Громадяни і юридичні особи в установленому порядку можуть набувати у власність земельні 
ділянки деградованих і малопродуктивних угідь для залісення.

Стаття 57. Використання земель лісового фонду
1. Земельні ділянки лісового фонду за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого 

самоврядування надаються у постійне користування спеціалізованим державним або комунальним 
лісогосподарським підприємствам, а на умовах оренди — іншим підприємствам, установам та 
організаціям, у яких створено спеціалізовані лісогосподарські підрозділи, для ведення лісового 
господарства, спеціального використання лісових ресурсів і для потреб мисливського господарства, 
культурноBоздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних цілей, проведення науковоBдослідних 
робіт тощо.

2. Порядок використання земель лісового фонду визначається законом.

Глава 12. Землі водного фонду

Стаття 58. Склад земель водного фонду
1. До земель водного фонду належать землі, зайняті:
а) морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також 

островами;
б) прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм;
в) гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені 

під смуги відведення для них;
г) береговими смугами водних шляхів.
2. Для створення сприятливого режиму водних об’єктів уздовж морів, навколо озер, водосховищ 

та інших водойм встановлюються водоохоронні зони, розміри яких визначаються за проектами 
землеустрою.

Стаття 59. Право на землі водного фонду
1. Землі водного фонду можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.
2. Громадянам та юридичним особам за рішенням органів виконавчої влади або органів 

місцевого самоврядування можуть безоплатно передаватись у власність замкнені природні водойми 
(загальною площею до 3 гектарів). Власники на своїх земельних ділянках можуть у встановленому 
порядку створювати рибогосподарські, протиерозійні та інші штучні водойми.

3. Державним водогосподарським організаціям за рішенням органів виконавчої влади або 
органів місцевого самоврядування надаються у постійне користування землі водного фонду для 
догляду за водними об’єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими 
смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами тощо.

4. Громадянам та юридичним особам органами виконавчої влади або органами місцевого 
самоврядування із земель водного фонду можуть передаватися на умовах оренди земельні 
ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів, а також 
озера, водосховища, інші водойми, болота та острови для сінокосіння, рибогосподарських потреб, 
культурноBоздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науковоBдослідних 
робіт тощо.

5. Використання земельних ділянок водного фонду для рибальства здійснюється за згодою їх 
власників або за погодженням із землекористувачами.

Стаття 60. Прибережні захисні смуги
1. Вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм з метою охорони поверхневих 

водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності у межах водоохоронних зон 
виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.
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2. Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу 
води (у меженний період) шириною:

а) для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менш як 3 гектари — 25 метрів;
б) для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 гектари — 

50 метрів;
в) для великих річок, водосховищ на них та озер — 100 метрів.
При крутизні схилів більше трьох градусів мінімальна ширина прибережної захисної смуги 

подвоюється.
3. Розмір та межі прибережної захисної смуги уздовж морів та навколо морських заток і 

лиманів встановлюються за проектами землеустрою, а в межах населених пунктів — з урахуванням 
містобудівної документації.

Стаття 61. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг 
уздовж річок, навколо водойм та на островах

1. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської 
діяльності.

2. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:
а) розорювання земель (крім підготовки грунту для залуження і залісення), а також садівництво 

та городництво;
б) зберігання та застосування пестицидів і добрив;
в) влаштування літніх таборів для худоби;
г) будівництво будьBяких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз 

відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;
ґ) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, 

кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;
д) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.
3. Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися, якщо при 

цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають 
встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

4. Режим господарської діяльності на земельних ділянках прибережних захисних смуг уздовж 
річок, навколо водойм та на островах встановлюється законом.

Стаття 62. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж 
морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах

1. У прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у 
внутрішніх морських водах забороняється:

а) влаштування полігонів побутових та промислових відходів і накопичувачів стічних вод;
б) влаштування вигребів для накопичення господарськоBпобутових стічних вод об’ємом понад 

1 кубічний метр на добу;
в) влаштування полів фільтрації та створення інших споруд для приймання і знезаражування 

рідких відходів;
г) застосування сильнодіючих пестицидів.
2. Режим господарської діяльності на земельних ділянках прибережних захисних смуг уздовж 

морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах встановлюється 
законом.

Стаття 63. Смуги відведення
1. Для забезпечення експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування каналів 

зрошувальних і осушувальних систем, гідротехнічних та гідрометричних споруд, водойм і гребель на 
берегах річок виділяються земельні ділянки смуг відведення з особливим режимом використання.

2. Розміри та режим використання земельних ділянок смуг відведення визначаються за проектами 
землеустрою, які розробляються і затверджуються в установленому порядку.

3. Земельні ділянки в межах смуг відведення надаються для створення водоохоронних насаджень, 
берегоукріплювальних та протиерозійних гідротехнічних споруд, будівництва переправ тощо.

Стаття 64. Берегові смуги водних шляхів
1. На судноплавних водних шляхах за межами населених пунктів для проведення робіт, пов’язаних 

з судноплавством, встановлюються берегові смуги.
2. Розміри берегових смуг водних шляхів визначаються за проектами землеустрою, які роз роб-

ляються і затверджуються в установленому порядку.
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3. Порядок встановлення та використання берегових смуг водних шляхів визначається Кабінетом 
Міністрів України

Розділ III. ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
Глава 14. Право власності на землю

Стаття 78. Зміст права власності на землю
1. Право власності на землю — це право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними 

ділянками.
2. Право власності на землю набувається та реалізується на підставі Конституції України 

(254к/96BВР ), цього Кодексу, а також інших законів, що видаються відповідно до них.
3. Земля в Україні може перебувати у приватній, комунальній та державній власності.
4. Особам (їх спадкоємцям), які мали у власності земельні ділянки до 15 травня 1992 року (з дня 

набрання чинності Земельним кодексом України), земельні ділянки не повертаються.

Стаття 79. Земельна ділянка як об’єкт права власності
1. Земельна ділянка — це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем 

розташування, з визначеними щодо неї правами.
2. Право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий (грунтовий) шар, 

а також на водні об’єкти, ліси і багаторічні насадження, які на ній знаходяться.
3. Право власності на земельну ділянку розповсюджується на простір, що знаходиться над та 

під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та 
інших будівель і споруд.

Стаття 80. Суб’єкти права власності на землю
Суб’єктами права власності на землю є:
а) громадяни та юридичні особи — на землі приватної власності;
б) територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого 

самоврядування, — на землі комунальної власності;
в) держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної влади, — на землі 

державної власності.

Стаття 81. Право власності на землю громадян
1. Громадяни України набувають права власності на земельні ділянки на підставі:
а) придбання за договором купівліBпродажу, дарування, міни, іншими цивільноBправовими 

угодами;
б) безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності;
в) приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування;
г) прийняття спадщини;
ґ) виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю).
2. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні 

ділянки несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також на земельні 
ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані 
об’єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності.

3. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні 
ділянки відповідно до частини другої цієї статті у разі:

а) придбання за договором купівліBпродажу, дарування, міни, іншими цивільноBправовими 
угодами;

б) викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що належать їм 
на праві власності;

в) прийняття спадщини.
4. Землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземними громадянами, а 

також особами без громадянства, протягом року підлягають відчуженню.

Стаття 82. Право власності на землю юридичних осіб
1. Юридичні особи (засновані громадянами України або юридичними особами України) можуть 

набувати у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності у разі:
а) придбання за договором купівліBпродажу, дарування, міни, іншими цивільноBправовими 

угодами;
б) внесення земельних ділянок її засновниками до статутного фонду;
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в) прийняття спадщини;
г) виникнення інших підстав, передбачених законом.
2. Іноземні юридичні особи можуть набувати право власності на земельні ділянки несіль сько-

господарського призначення:
а) у межах населених пунктів у разі придбання об’єктів нерухомого майна та для спорудження 

об’єктів, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності в Україні;
б) за межами населених пунктів у разі придбання об’єктів нерухомого майна.
3. Землі сільськогосподарського призначення, отримані в спадщину іноземними юридичними 

особами, підлягають відчуженню протягом одного року.

Стаття 83. Право власності на землю територіальних громад
1. Землі, які належать на праві власності територіальним громадам сіл, селищ, міст, є комунальною 

власністю.
2. У комунальній власності перебувають усі землі в межах населених пунктів, крім земель 

приватної та державної власності, а також земельні ділянки за їх межами, на яких розташовані 
об’єкти комунальної власності.

3. До земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, на ле-
жать:

а) землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, проїзди, шляхи, набережні, 
пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів тощо);

б) землі під залізницями, автомобільними дорогами, об’єктами повітряного і трубопровідного 
транспорту;

в) землі під об’єктами природноBзаповідного фонду, історикоBкультурного та оздоровчого при-
значення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історикоBкультурну цінність, 
якщо інше не передбачено законом;

г) землі лісового фонду, крім випадків, визначених цим Кодексом;
ґ) землі водного фонду, крім випадків, визначених цим Кодексом;
д) земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування.
4. Територіальні громади набувають землю у комунальну власність у разі:
а) передачі їм земель державної власності;
б) примусового відчуження земельних ділянок у власників з мотивів суспільної необхідності 

та для суспільних потреб;
в) прийняття спадщини;
г) придбання за договором купівліBпродажу, дарування, міни, іншими цивільноBправовими 

угодами;
ґ) виникнення інших підстав, передбачених законом.
5. Територіальні громади сіл, селищ, міст можуть об’єднувати на договірних засадах належні їм 

земельні ділянки комунальної власності. Управління зазначеними земельними ділянками здійснюють 
районні або обласні ради.

Стаття 84. Право власності на землю держави
1. У державній власності перебувають усі землі України, крім земель комунальної та приватної 

власності.
2. Право державної власності на землю набувається і реалізується державою в особі Ка бі нету 

Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Сева сто-
польської міських, районних державних адміністрацій відповідно до закону.

3. До земель державної власності, які не можуть передаватись у комунальну власність, 
належать:

а) землі атомної енергетики та космічної системи;
б) землі оборони, крім земельних ділянок під об’єктами соціальноBкультурного, виробничого 

та житлового призначення;
в) землі під об’єктами природноBзаповідного фонду та історикоBкультурними об’єктами, що мають 

національне та загальнодержавне значення;
г) землі під водними об’єктами загальнодержавного значення;
ґ) земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності Верховної Ради України, 

Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, Національної 
академії наук України, державних галузевих академій наук;
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д) земельні ділянки зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали 
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4. До земель державної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать:
а) землі атомної енергетики та космічної системи;
б) землі під державними залізницями, об’єктами державної власності повітряного і трубо-

провідного транспорту;
в) землі оборони;
г) землі під об’єктами природноBзаповідного фонду, історикоBкультурного та оздоровчого при-

значення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історикоBкультурну цінність, 
якщо інше не передбачено законом;

ґ) землі лісового фонду, крім випадків, визначених цим Кодексом;
д) землі водного фонду, крім випадків, визначених цим Кодексом;
е) земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності Верховної Ради України, 

Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, Національної 
академії наук України, державних галузевих академій наук;

є) земельні ділянки зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали 
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

5. Держава набуває права власності на землю у разі:
а) відчуження земельних ділянок у власників з мотивів суспільної необхідності та для суспільних 

потреб;
б) придбання за договорами купівліBпродажу, дарування, міни, іншими цивільноBправовими 

угодами;
в) прийняття спадщини;
г) передачі у власність державі земельних ділянок комунальної власності територіальними 

громадами;
ґ) конфіскації земельної ділянки.

Стаття 85. Право власності на землю іноземних держав
Іноземні держави можуть набувати у власність земельні ділянки для розміщення будівель і 

споруд дипломатичних представництв та інших, прирівняних до них, організацій відповідно до 
міжнародних договорів.

Стаття 86. Спільна власність на землю
1. Земельна ділянка може знаходитись у спільній власності з визначенням частки кожного з 

учасників спільної власності (спільна часткова власність) або без визначення часток учасників 
спільної власності (спільна сумісна власність).

2. Суб’єктами права спільної власності на землю можуть бути громадяни та юридичні особи.
3. Суб’єктами права спільної власності на земельні ділянки територіальних громад можуть бути 

районні та обласні ради.
4. Право спільної власності на землю посвідчується державним актом на право власності на 

землю.

Стаття 87. Виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку
1. Право спільної часткової власності на земельну ділянку виникає:
а) при добровільному об’єднанні власниками належних їм земельних ділянок;
б) при придбанні у власність земельної ділянки двома чи більше особами за цивільноBправовими 

угодами;
в) при прийнятті спадщини на земельну ділянку двома або більше особами;
г) за рішенням суду.

Стаття 88. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває 
у спільній частковій власності

1. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній 
частковій власності, здійснюються за згодою всіх співвласників згідно з договором, а у разі 
недосягнення згоди B у судовому порядку.

2. Договір про спільну часткову власність на земельну ділянку укладається в письмовій формі 
і посвідчується нотаріально.

3. Учасник спільної часткової власності має право вимагати виділення належної йому частки із 
складу земельної ділянки як окремо, так і разом з іншими учасниками, які вимагають виділення, а у 
разі неможливості виділення частки B вимагати відповідної компенсації.
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4. Учасник спільної часткової власності на земельну ділянку має право на отримання в його 
володіння, користування частини спільної земельної ділянки, що відповідає розміру належної йому 
частки.

5. Учасник спільної часткової власності відповідно до розміру своєї частки має право на доходи 
від використання спільної земельної ділянки, відповідає перед третіми особами за зобов’язаннями, 
пов’язаними із спільною земельною ділянкою, і повинен брати участь у сплаті податків, зборів і 
платежів, а також у витратах по утриманню і зберіганню спільної земельної ділянки.

6. При продажу учасником належної йому частки у спільній частковій власності на земельну 
ділянку інші учасники мають переважне право купівлі частки відповідно до закону.

Стаття 89. Спільна сумісна власність на земельну ділянку
1. Земельна ділянка може належати на праві спільної сумісної власності лише громадянам.
2. У спільній сумісній власності перебувають земельні ділянки:
а) подружжя;
б) членів фермерського господарства, якщо інше не передбачено угодою між ними;
в) співвласників жилого будинку.
3. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою спільної сумісної власності 

здійснюються за договором або законом.
4. Співвласники земельної ділянки, що перебуває у спільній сумісній власності, мають право на 

її поділ або на виділення з неї окремої частки.
5. Поділ земельної ділянки, яка є у спільній сумісній власності, з виділенням частки співвласника, 

може бути здійснено за умови попереднього визначення розміру земельних часток, які є рівними, 
якщо інше не передбачено законом або не встановлено судом.

Стаття 90. Права власників земельних ділянок
1. Власники земельних ділянок мають право:
а) продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, 

спадщину;
б) самостійно господарювати на землі;
в) власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену 

сільськогосподарську продукцію;
г) використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці 

загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові насадження, водні об’єкти, а також інші корисні 
властивості землі;

ґ) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;
д) споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і споруди.
2. Порушені права власників земельних ділянок підлягають відновленню в порядку, встановленому 

законом.

Стаття 91. Обов’язки власників земельних ділянок
1. Власники земельних ділянок зобов’язані:
а) забезпечувати використання їх за цільовим призначенням;
б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;
в) своєчасно сплачувати земельний податок;
г) не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;
ґ) підвищувати родючість грунтів та зберігати інші корисні властивості землі;
д) своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого само вря-

дування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому 
законом;

е) дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних 
сервітутів та охоронних зон;

є) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних 
систем.

2. Законом можуть бути встановлені інші обов’язки власників земельних ділянок.

Глава 15. Право користування землею
Стаття 92. Право постійного користування земельною ділянкою

1. Право постійного користування земельною ділянкою — це право володіння і користування 
земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення 
строку.
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2. Права постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної 
власності набувають лише підприємства, установи та організації, що належать до державної або 
комунальної власності.

Стаття 93. Право оренди земельної ділянки
1. Право оренди земельної ділянки — це засноване на договорі строкове платне володіння 

і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької 
та іншої діяльності.

2. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, 
іноземним громадянам і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним 
об’єднанням і організаціям, а також іноземним державам.

3. Оренда земельної ділянки може бути короткостроковою — не більше 5 років та довгостроко-
вою — не більше 50 років.

4. Орендована земельна ділянка або її частина може за згодою орендодавця передаватись 
орендарем у володіння та користування іншій особі (суборенда).

5. Орендодавцями земельних ділянок є їх власники або уповноважені ними особи.
6. Відносини, пов’язані з орендою землі, регулюються законом.

Стаття 94. Право концесіонера на земельну ділянку
1. Для здійснення концесійної діяльності концесіонеру надаються в оренду земельні ділянки у 

порядку, встановленому цим Кодексом.
2. Види господарської діяльності, для яких можуть надаватися земельні ділянки у концесію, 

визначаються законом.

Стаття 95. Права землекористувачів
1. Землекористувачі, якщо інше не передбачено законом або договором, мають право:
а) самостійно господарювати на землі;
б) власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену 

сільськогосподарську продукцію;
в) використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці 

загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові угіддя, водні об’єкти, а також інші корисні 
властивості землі;

г) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;
ґ) споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і споруди.
2. Порушені права землекористувачів підлягають відновленню в порядку, встановленому 

законом.

Стаття 96. Обов’язки землекористувачів
1. Землекористувачі зобов’язані:
а) забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;
б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;
в) своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату;
г) не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;
ґ) підвищувати родючість грунтів та зберігати інші корисні властивості землі;
д) своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого само-

врядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому 
законом;

е) дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних 
сервітутів та охоронних зон;

є) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних 
систем.

2. Законом можуть бути встановлені інші обов’язки землекористувачів.

Стаття 97. Обов’язки підприємств, установ та організацій, що проводять розвідувальні 
роботи

1. Підприємства, установи та організації, які здійснюють геологознімальні, пошукові, геодезичні 
та інші розвідувальні роботи, можуть проводити такі роботи на підставі угоди з власником землі або 
за погодженням із землекористувачем.

2. Строки і місце проведення розвідувальних робіт визначаються угодою сторін.
3. Проведення розвідувальних робіт на землях заповідників, національних дендрологічних, 
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ботанічних, меморіальних парків, поховань і археологічних пам’яток дозволяється у виняткових 
випадках за рішенням Кабінету Міністрів України.

4. Підприємства, установи та організації, які проводять розвідувальні роботи, зобов’язані 
відшкодовувати власникам землі та землекористувачам усі збитки, в тому числі неодержані доходи, 
а також за свій рахунок приводити займані земельні ділянки у попередній стан.

5. Спори, що виникають при проведенні розвідувальних робіт, вирішуються у судовому порядку.

Глава 16. Право земельного сервітуту

Стаття 98. Зміст права земельного сервітуту
1. Право земельного сервітуту B це право власника або землекористувача земельної ділянки на 

обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками).
2. Земельні сервітути можуть бути постійними і строковими.
3. Встановлення земельного сервітуту не веде до позбавлення власника земельної ділянки, щодо 

якої встановлений земельний сервітут, прав володіння, користування та розпорядження нею.
4. Земельний сервітут здійснюється способом, найменш обтяжливим для власника земельної 

ділянки, щодо якої він встановлений.

Стаття 99. Види права земельного сервітуту
Власники або землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати встановлення таких 

земельних сервітутів:
а) право проходу та проїзду на велосипеді;
б) право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху;
в) право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших 

лінійних комунікацій;
г) право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або 

через чужу земельну ділянку;
ґ) право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку;
д) право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право 

проходу до природної водойми;
е) право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та 

право прогону худоби до природної водойми;
є) право прогону худоби по наявному шляху;
ж) право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою 

ремонту будівель та споруд;
з) інші земельні сервітути.

Стаття 100. Порядок встановлення земельних сервітутів
1. Власник або землекористувач земельної ділянки має право вимагати встановлення земельного 

сервітуту для обслуговування своєї земельної ділянки.
2. Земельний сервітут встановлюється за домовленістю між власниками сусідніх земельних 

ділянок на підставі договору або за рішенням суду.
3. Право земельного сервітуту виникає після його державної реєстрації в порядку, встановленому 

для державної реєстрації прав на земельну ділянку.

Стаття 101. Дія земельного сервітуту
1. Дія земельного сервітуту зберігається у разі переходу прав на земельну ділянку, щодо якої 

встановлений земельний сервітут, до іншої особи.
2. Земельний сервітут не може бути предметом купівліBпродажу, застави та не може передаватися 

будьBяким способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним 
особам.

3. Власник, землекористувач земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, 
має право вимагати від осіб, в інтересах яких встановлено земельний сервітут, плату за його 
встановлення, якщо інше не передбачено законом.

4. Власник земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, має право на 
відшкодування збитків, завданих встановленням земельного сервітуту.

Стаття 102. Припинення дії земельного сервітуту
1. Дія земельного сервітуту підлягає припиненню у випадках:
а) поєднання в одній особі суб’єкта права земельного сервітуту, в інтересах якого він встановлений, 

та власника земельної ділянки;
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б) відмови особи, в інтересах якої встановлено земельний сервітут;
в) рішення суду про скасування земельного сервітуту;
г) закінчення терміну, на який було встановлено земельний сервітут;
ґ) невикористання земельного сервітуту протягом трьох років;
д) порушення власником сервітуту умов користування сервітутом.
2. На вимогу власника земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, дія цього 

сервітуту може бути припинена в судовому порядку у випадках:
а) припинення підстав його встановлення;
б) коли встановлення земельного сервітуту унеможливлює використання земельної ділянки, 

щодо якої встановлено земельний сервітут, за її цільовим призначенням.

Глава 17. Добросусідство

Стаття 103. Зміст добросусідства
1. Власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання 

земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам 
сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні 
запахи, шумове забруднення тощо).

2. Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов’язані не використовувати земельні 
ділянки способами, які не дозволяють власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок 
використовувати їх за цільовим призначенням (неприпустимий вплив).

3. Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов’язані співпрацювати при вчиненні 
дій, спрямованих на забезпечення прав на землю кожного з них та використання цих ділянок 
із запровадженням і додержанням прогресивних технологій вирощування сільськогосподарських 
культур та охорони земель (обмін земельних ділянок, раціональна організація територій, дотримання 
сівозмін, встановлення, зберігання межових знаків тощо).

Стаття 104. Попередження шкідливого впливу на сусідню земельну ділянку
Власники та землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати припинення діяльності на 

сусідній земельній ділянці, здійснення якої може призвести до шкідливого впливу на здоров’я людей, 
тварин, на повітря, земельні ділянки та інше.

Стаття 105. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев
У випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу власники та 

землекористувачі земельних ділянок мають право відрізати корені дерев і кущів, які проникають із 
сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки 
за цільовим призначенням.

Стаття 106. Обов’язки щодо визначення спільних меж
1. Власник земельної ділянки має право вимагати від власника сусідньої земельної ділянки 

сприяння встановленню твердих меж, а також відновленню межових знаків у випадках, коли вони 
зникли, перемістились або стали невиразними.

2. Види межових знаків і порядок відновлення меж визначаються центральним органом 
виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

3. Витрати на встановлення суміжних меж несуть власники земельних ділянок у рівних частинах, 
якщо інше не встановлено угодою між ними.

Стаття 107. Відновлення меж
1. Основою для відновлення меж є дані земельноBкадастрової документації.
2. У разі неможливості виявлення дійсних меж їх встановлення здійснюється за фактичним 

використанням земельної ділянки. Якщо фактичне використання ділянки неможливо встановити, то 
кожному виділяється однакова за розміром частина спірної ділянки.

3. У випадках, коли в такий спосіб визначення меж не узгоджується з виявленими обставинами, 
зокрема з встановленими розмірами земельних ділянок, то межі визначаються з урахуванням 
цих обставин.

Стаття 108. Спільне використання межових споруд
1. У випадках, коли сусідні земельні ділянки відокремлені рослинною смугою, стежкою, рівчаком, 

каналом, стіною, парканом або іншою спорудою, то власники цих ділянок мають право на їх спільне 
використання, якщо зовнішні ознаки не вказують на те, що споруда належить лише одному з 
сусідів.
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2. Власники сусідніх земельних ділянок можуть користуватися межовими спорудами спільно за 
домовленістю між ними. Витрати на утримання споруди в належному стані сусіди несуть у рівних 
частинах. До того часу, поки один із сусідів зацікавлений у подальшому існуванні спільної межової 
споруди, вона не може бути ліквідована або змінена без його згоди.

Стаття 109. Використання дерев, які стоять на межі земельних ділянок
1. Дерева, які стоять на межі суміжних земельних ділянок, а також плоди цих дерев належать 

власникам цих ділянок у рівних частинах.
2. Кожен із сусідів має право вимагати ліквідувати дерева, які стоять на спільній межі. Витрати 

на ліквідацію цих дерев покладаються на сусідів у рівних частинах.
3. Сусід, який вимагає ліквідації дерев, які стоять на спільній межі, повинен один нести витрати 

на ліквідацію дерев, якщо інший сусід відмовляється від своїх прав на дерева.
4. Вимога на ліквідацію дерев (кущів) виключається, якщо вони служать межовими знаками і 

залежно від обставин не можуть бути замінені іншими межовими знаками.

Глава 18. Обмеження прав на землю

Стаття 110. Поняття обмеження прав на земельну ділянку
1. На використання власником земельної ділянки або її частини може бути встановлено 

обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором.
2. Перехід права власності на земельну ділянку не припиняє встановленого обмеження (об-

тяження).
Стаття 111. Обмеження прав на земельну ділянку

1. Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором шляхом вста-
новлення:

а) заборони на продаж або інше відчуження певним особам протягом установленого строку;
б) заборони на передачу в оренду (суборенду);
в) права на переважну купівлю у разі її продажу;
г) умови прийняття спадщини тільки визначеним спадкоємцем;
ґ) умови розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки протягом встановлених 

строків;
д) заборони на провадження окремих видів діяльності;
е) заборони на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту та зовнішнього 

виду нерухомого майна;
є) умови здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги;
ж) умови додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт;
з) умови надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих рослин на своїй 

земельній ділянці в установлений час і в установленому порядку;
и) інших зобов’язань, обмежень або умов.
2. Обмеження використання земельної ділянки підлягають державній реєстрації і діють протягом 

терміну, встановленого законом або договором.
Стаття 112. Охоронні зони

1. Охоронні зони створюються:
а) навколо особливо цінних природних об’єктів, об’єктів культурної спадщини, гідрометеорологіч-

них станцій тощо з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів;
б) уздовж ліній зв’язку, електропередачі, земель транспорту, навколо промислових об’єктів для 

забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх 
негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об’єкти.

2. Правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством України.
Стаття 113. Зони санітарної охорони

1. Зони санітарної охорони створюються навколо об’єктів, де є підземні та відкриті джерела 
водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об’єкти оздоровчого призначення та 
інші, для їх санітарноBепідеміологічної захищеності.

2. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання 
шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, 
водоводам, об’єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.

3. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається законодавством України.

Стаття 114. Санітарно)захисні зони
1. СанітарноBзахисні зони створюються навколо об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих 
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речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, 
електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об’єктів від 
територій житлової забудови.

2. У межах санітарноBзахисних зон забороняється будівництво житлових об’єктів, об’єктів 
соціальної інфраструктури та інших об’єктів, пов’язаних з постійним перебуванням людей.

3. Правовий режим земель санітарноBзахисних зон визначається законодавством України.

Стаття 115. Зони особливого режиму використання земель
1. Зони особливого режиму використання земель створюються навколо військових об’єктів 

Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства 
України, для забезпечення функціонування цих об’єктів, збереження озброєння, військової техніки 
та іншого військового майна, охорони державного кордону України, а також захисту населення, 
господарських об’єктів і довкілля від впливу аварійних ситуацій, стихійних лих і пожеж, що можуть 
виникнути на цих об’єктах.

2. Уздовж державного кордону України встановлюється прикордонна смуга, у межах якої діє 
особливий режим використання земель.

3. Розмір та правовий режим прикордонної смуги встановлюються відповідно до закону.

Розділ V. ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
Глава 23. Захист прав на землю

Стаття 152. Способи захисту прав на земельні ділянки
1. Держава забезпечує громадянам та юридичним особам рівні умови захисту прав власності 

на землю.
2. Власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будьBяких порушень 

його прав на землю, навіть якщо ці порушення не пов’язані з позбавленням права володіння 
земельною ділянкою, і відшкодування завданих збитків.

3. Захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійснюється шляхом:
а) визнання прав;
б) відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, і запобігання вчиненню 

дій, що порушують права або створюють небезпеку порушення прав;
в) визнання угоди недійсною;
г) визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого само вря-

дування;
ґ) відшкодування заподіяних збитків;
д) застосування інших, передбачених законом, способів.

Стаття 153. Гарантії права власності на земельну ділянку
1. Власник не може бути позбавлений права власності на земельну ділянку, крім випадків, 

передбачених цим Кодексом та іншими законами України.
2. У випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами України, допускається викуп 

земельної ділянки. При цьому власникові земельної ділянки відшкодовується її вартість.
3. Колишній власник земельної ділянки, яка викуплена для суспільних потреб, має право 

звернутися до суду з позовом про визнання недійсним чи розірвання договору викупу земельної 
ділянки та відшкодування збитків, пов’язаних з викупом, якщо після викупу земельної ділянки буде 
встановлено, що земельна ділянка використовується не для суспільних потреб.

Стаття 154. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування за порушення права власності на землю

1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування без рішення суду не мають права 
втручатись у здійснення власником повноважень щодо володіння, користування і розпорядження 
належною йому земельною ділянкою або встановлювати непередбачені законодавчими актами 
додаткові обов’язки чи обмеження.

2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування несуть відповідальність за 
шкоду, заподіяну їх неправомірним втручанням у здійснення власником повноважень щодо володіння, 
користування і розпорядження земельною ділянкою.

Стаття 155. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
за видання актів, які порушують права власників земельних ділянок

1. У разі видання органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування акта, яким 
порушуються права особи щодо володіння, користування чи розпорядження належною їй земельною 
ділянкою, такий акт визнається недійсним.
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2. Збитки, завдані власникам земельних ділянок внаслідок видання зазначених актів, підлягають 
відшкодуванню в повному обсязі органом, який видав акт.

Глава 24. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам

Стаття 156. Підстави відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
Власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні внаслідок:
а) вилучення (викупу) сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників для потреб, не 

пов’язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом;
б) тимчасового зайняття сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників для інших 

видів використання;
в) встановлення обмежень щодо використання земельних ділянок;
г) погіршення якості грунтового покриву та інших корисних властивостей сільськогосподарських 

угідь, лісових земель та чагарників;
ґ) приведення сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників у непридатний для 

використання стан;
д) неодержання доходів за час тимчасового невикористання земельної ділянки.

Стаття 157. Порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
1. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам здійснюють органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування, громадяни та юридичні особи, які використовують земельні 
ділянки, а також органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадяни та юридичні 
особи, діяльність яких обмежує права власників і землекористувачів або погіршує якість земель, 
розташованих у зоні їх впливу, в тому числі внаслідок хімічного і радіоактивного забруднення 
території, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами і стічними водами.

2. Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам вста-
новлюється Кабінетом Міністрів України.

Глава 25. Вирішення земельних спорів
Стаття 158. Орг ани, що вирішують земельні спори

1. Земельні спори вирішуються судами, органами місцевого самоврядування та органами 
виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

2. Виключно судом вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування і роз по ряд-
ження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори 
щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей.

3. Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах населених пунктів 
щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання 
громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах.

4. Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів вирішують земельні спори щодо меж 
земельних ділянок за межами населених пунктів, розташування обмежень у використанні земель 
та земельних сервітутів.

5. У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів місцевого 
самоврядування, органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів спір вирішується судом.

Стаття 159. Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування та 
органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів

1. Земельні спори розглядаються органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів та 
органами місцевого самоврядування на підставі заяви однієї із сторін у місячний термін з дня 
подання заяви.

2. Земельні спори розглядаються за участю зацікавлених сторін, які повинні бути завчасно 
повідомлені про час і місце розгляду спору. У разі відсутності однієї із сторін при першому вирішенні 
питання і відсутності офіційної згоди на розгляд питання розгляд спору переноситься. Повторне 
відкладання розгляду спору може мати місце лише з поважних причин.

3. Відсутність однієї із сторін без поважних причин при повторному розгляді земельного спору 
не зупиняє його розгляд і прийняття рішення.

4. У рішенні органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів визначається порядок його виконання.

5. Рішення передається сторонам у 5Bденний термін з часу його прийняття.

Стаття 160. Права і обов’язки сторін при розгляді земельних спорів
Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право знайомитися з матеріалами щодо 
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цього спору, робити з них виписки, брати участь у розгляді земельного спору, подавати документи 
та інші докази, порушувати клопотання, давати усні і письмові пояснення, заперечувати проти 
клопотань та доказів іншої сторони, одержувати копію рішення щодо земельного спору, і, у разі 
незгоди з цим рішенням, оскаржувати його.

Стаття 161. Виконання рішення органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів та 
органів місцевого самоврядування щодо земельних спорів

1. Рішення відповідних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, органів місцевого 
самоврядування вступає в силу з моменту його прийняття. Оскарження зазначених рішень у суді 
призупиняє їх виконання.

2. Виконання рішення щодо земельних спорів здійснюється органом, який прийняв це рішення.
3. Виконання рішення не звільняє порушника від відшкодування збитків або втрат сіль сь-

ко господарського та лісогосподарського виробництва внаслідок порушення земельного за ко но-
давства.

4. Виконання рішення щодо земельних спорів може бути призупинено або його термін може бути 
продовжений вищестоящим органом або судом.

Розділ VI. ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ
Глава 26. Завдання, зміст і порядок охорони земель

Стаття 162. Поняття охорони земель
Охорона земель — це система правових, організаційних, економічних та інших заходів, спря-

мо ваних на раціональне використання земель, запобігання необгрунтованому вилученню земель 
сіль ськогосподарського призначення, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення 
і підвищення родючості грунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення 
особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та 
історикоBкультурного призначення.

Стаття 163. Завдання охорони земель
Завданнями охорони земель є забезпечення збереження та відтворення земельних ресурсів, 

екологічної цінності природних і набутих якостей земель.
Стаття 164. Зміст охорони земель

1. Охорона земель включає:
а) обгрунтування і забезпечення досягнення раціонального землекористування;
б) захист сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників від необгрунтованого їх 

вилучення для інших потреб;
в) захист земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, пере осу-

шення, ущільнення, забруднення відходами виробництва, хімічними та радіоактивними речовинами 
та від інших несприятливих природних і техногенних процесів;

г) збереження природних водноBболотних угідь;
ґ) попередження погіршення естетичного стану та екологічної ролі антропогенних ландшафтів;
д) консервацію деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських угідь.
2. Порядок охорони земель встановлюється законом.

Стаття 165. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та 
відтворення родючості грунтів

1. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості грунтів 
здійснюється з метою забезпечення екологічної і санітарноBгігієнічної безпеки громадян шляхом 
прийняття відповідних нормативів і стандартів, які визначають вимоги щодо якості земель, допусти-
мого антропогенного навантаження на грунти та окремі території, допустимого сільськогосподарського 
освоєння земель тощо.

2. У галузі охорони земель та відтворення родючості грунтів встановлюються такі нормативи:
а) оптимального співвідношення земельних угідь;
б) якісного стану грунтів;
в) гранично допустимого забруднення грунтів;
г) показники деградації земель та грунтів.
3. Нормативні документи із стандартизації в галузі охорони земель та відтворення родючості 

грунтів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 166. Рекультивація порушених земель
1. Рекультивація порушених земель — це комплекс організаційних, технічних і біотехнологічних 
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заходів, спрямованих на відновлення грунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності 
порушених земель.

2. Землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані грунтів і материнських порід та 
у гідрологічному режимі внаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних 
та інших робіт, підлягають рекультивації.

3. Для рекультивації порушених земель, відновлення деградованих земельних угідь ви ко рис-
товується грунт, знятий при проведенні гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших 
робіт, шляхом його нанесення на малопродуктивні ділянки або на ділянки без грунтового покриву.

Стаття 167. Охорона земель від забруднення небезпечними речовинами
1. Господарська та інша діяльність, яка зумовлює забруднення земель і грунтів понад встановлені 

гранично допустимі концентрації небезпечних речовин, забороняється.
2. Нормативи гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у грунтах, а також перелік 

цих речовин затверджуються спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у галузі 
охорони здоров’я та санітарного нагляду, екології та природних ресурсів.

3. Забруднені небезпечними речовинами земельні ділянки використовуються з дотриманням 
встановлених обмежень, вимог щодо запобігання їх небезпечному впливу на здоров’я людини 
та довкілля.

4. Рівень забруднення грунтів враховується при наданні земельних ділянок у користування, 
вилученні з господарського обігу та зміні характеру і режиму використання.

Стаття 168. Охорона грунтів
1. Грунти земельних ділянок є об’єктом особливої охорони.
2. Власники земельних ділянок та землекористувачі не мають права здійснювати зняття та 

перенесення грунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу органів, що здійснюють 
державний контроль за використанням та охороною земель.

3. При здійсненні діяльності, пов’язаної з порушенням поверхневого шару грунту, власники 
земельних ділянок та землекористувачі повинні здійснювати зняття, складування, зберігання 
поверхневого шару грунту та нанесення його на ділянку, з якої він був знятий (рекультивація), або на 
іншу земельну ділянку для підвищення її продуктивності та інших якостей.

Глава 27. Використання техногенно забруднених земель

Стаття 169. Поняття техногенно забруднених земель
1. Техногенно забруднені землі — це землі, забруднені внаслідок господарської діяльності людини, 

що призвела до деградації земель та її негативного впливу на довкілля і здоров’я людей.
2. До техногенно забруднених земель відносяться землі радіаційно небезпечні та радіоактивно 

забруднені, землі, забруднені важкими металами, іншими хімічними елементами тощо. При викорис-
танні техногенно забруднених земель враховуються особливості режиму їх використання.

3. Особливості режиму і порядку використання техногенно забруднених земель встановлюються 
законодавством України.

Стаття 170. Особливості використання техногенно забруднених земель 
сільськогосподарського призначення

1. Техногенно забруднені землі сільськогосподарського призначення, на яких не забезпечується 
одержання продукції, що відповідає встановленим вимогам (нормам, правилам, нормативам), 
підлягають вилученню із сільськогосподарського обігу та консервації.

2. Порядок використання техногенно забруднених земельних ділянок встановлюється законо-
давством України.

Глава 28. Консервація земель

Стаття 171. Деградовані і малопродуктивні землі
1. До деградованих земель відносяться:
а) земельні ділянки, поверхня яких порушена внаслідок землетрусу, зсувів, карстоутворення, 

повеней, добування корисних копалин тощо;
б) земельні ділянки з еродованими, перезволоженими, з підвищеною кислотністю або засоленістю, 

забрудненими хімічними речовинами грунтами та інші.
2. До малопродуктивних земель відносяться сільськогосподарські угіддя, грунти яких харак те-

ризуються негативними природними властивостями, низькою родючістю, а їх господарське ви ко рис-
тання за призначенням є економічно неефективним.
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Стаття 172. Консервація деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель
1. Консервації підлягають деградовані і малопродуктивні землі, господарське використання яких 

є екологічно небезпечним та економічно неефективним. Консервації підлягають також техногенно 
забруднені земельні ділянки, на яких неможливо одержати екологічно чисту продукцію, а перебування 
людей на цих земельних ділянках є небезпечним для їх здоров’я.

2. Консервація земель здійснюється шляхом припинення їх господарського використання на 
визначений термін та залуження або заліснення.

3. Консервація земель здійснюється за рішеннями органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування на підставі договорів з власниками земельних ділянок.

4. Порядок консервації земель встановлюється законодавством України.

Розділ VIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Глава 37. Відповідальність за порушення земельного законодавства

Стаття 210. Недійсність угод щодо земельних ділянок
Угоди, укладені із порушенням встановленого законом порядку купівліBпродажу, дарування, 

застави, обміну земельних ділянок, визнаються недійсними за рішенням суду.

Стаття 211. Відповідальність за порушення земельного законодавства
1. Громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність 

відповідно до законодавства за такі порушення:
а) укладення угод з порушенням земельного законодавства;
б) самовільне зайняття земельних ділянок;
в) псування сільськогосподарських угідь та інших земель, їх забруднення хімічними та радіо-

ак тивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими 
від ходами;

г) розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об’єктів, що негативно впливають 
на стан земель;

ґ) невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням;
д) порушення строків повернення тимчасово займаних земель або невиконання обов’язків щодо 

приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;
е) знищення межових знаків;
є) приховування від обліку і реєстрації та перекручення даних про стан земель, розміри та 

кількість земельних ділянок;
ж) непроведення рекультивації порушених земель;
з) знищення або пошкодження протиерозійних і гідротехнічних споруд, захисних насаджень;
и) невиконання умов знімання, збереження і нанесення родючого шару грунту;
і) самовільне відхилення від проектів землеустрою;
ї) ухилення від державної реєстрації земельних ділянок та подання недостовірної інформації 

щодо них;
й) порушення строків розгляду заяв щодо відведення земельних ділянок.
2. Законом може бути встановлено відповідальність і за інші порушення земельного за ко но-

давства.

Стаття 212. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок
1. Самовільно зайняті земельні ділянки підлягають поверненню власникам землі або зем ле ко-

рис тувачам без відшкодування затрат, понесених за час незаконного користування ними.
2. Приведення земельних ділянок у придатний для використання стан, включаючи знесення 

будинків, будівель і споруд, здійснюється за рахунок громадян або юридичних осіб, які самовільно 
зайняли земельні ділянки.

3. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок провадиться за рішенням суду.

✽ ✽ ✽

Офіційний вісник Ук раїни, 2001, № 46.

Як що Вас ціка вить по вний текст цьо го Ко дек су чи інше еко логічне за ко но дав ст во, 
ми мо же мо надісла ти їх Вам еле к трон ною по штою.
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Еко логічне пра во. Особ ли ва ча с ти на. Підруч ник / За ред. акад. АПрН 
Ук раїни В. Ан д рей це ва — К.: “Істи на”, 2001 — 543 с.
По вний ака демічний курс для сту дентів юри дич них вузів та фа куль-
тетів, розроблений на юри дич ному фа куль теті Київського національ ного 
універ си тету ім. Т. Шев чен ка.
Підруч ник по бу до ва ний відповідно до кон цеп ту аль них за сад ви кла-
дан ня еко логічно го пра ва і спря мо ва ний на висвітлен ня по ло жень 
трьох ос нов них ча с тин еко логічно го пра ва: пра ва еко логічної без пе ки, 
при ро до охо рон но го і при ро до ре сурс но го пра ва та відповідає си с темі 
еко логічно го за ко но дав ст ва, що роз ви вається в Ук раїні, тен денціям 
міжна род но го та, зо к ре ма, євро пейсь ко го еко логічно го пра ва. 
Підруч ник роз ра хо ва но на сту дентів, аспірантів, док то рантів, на уко вих 
та на уко воBпе да гогічних працівників ви щих юри дич них за кладів та 
фа куль тетів універ си тетів, ака демій то що. (Мо ва ук раїнська)

Як зви чай но, пе ред свят ку ван ням Но во го ро ку підво дять ся підсум ки всьо го то го, що бу ло 
зроб ле но за весь рік. У звичній вже для Вас ру б риці “Публікації” хотіло ся б відзна чи ти, 
що 2001 рік особ ли вий для всіх, хто ціка вить ся еко логічним пра вом, тим, що цій га лузі 
приділялася ве ли ка ува га, ви да но підруч ни ки, які бу дуть ко ри сни ми в на вчанні та прак тичній 
діяль ності, спри я ти муть фор му ван ню еко ло го)пра во вої свідо мості. Ми не бе ре мо ся аналізу-
ва ти ці кни ги, ли ше інфор муємо про те, що такі на пра цю ван ня є і за слу го ву ють ува ги. При 
по требі Ви мо же те оз най о ми ти ся з ни ми у нашій бібліотеці.

Еко логічне пра во Ук раїни: Підруч ник для сту дентів юрид. вищ. навч. 
за кладів / В. К. По пов, А. П. Ге ть ман, С. В. Раз ме таєв та ін.; За ред. 
В. К. По по ва та А. П. Ге ть ма на. — Харків: Пра во, 2001— 480 с.
Підруч ник підго тов ле ний відповідно до на вчаль ної про гра ми з еко-
логічно го пра ва і скла дається з двох ча с тин — За галь ної та Особ ли вої. 
До скла ду За галь ної ча с ти ни вклю чені те ми, при свя чені пред ме ту, ме то-
ду, дже ре лам, прин ци пам, си с темі еко логічно го пра ва, пра ву влас ності 
на при родні ре сур си, пра ву при род о ко ри с ту ван ня, пра во во му за без пе-
чен ню еко логічної без пе ки, еко ло гоBпра во во му ме ханізму, еко логічним 
пра вам та обов’яз кам, відповідаль ності за по ру шен ня еко логічно го 
за ко но дав ст ва. Особ ли ву ча с ти ну скла да ють те ми, в яких висвітлюється 
спе цифіка ок ре мих видів при ро до ко ри с ту ван ня, відтво рен ня при род них 
ре сурсів та охо ро на довкілля. При зна че ний для сту дентів, аспірантів і 
ви кла дачів ви щих юри дич них на вчаль них за кладів, а та кож для прак-
тич них працівників. (Мо ва ук раїн ська)

Ти щен ко Г. В., Еко логічне пра во: на вчаль ний посібник для сту дентів 
юрид. вузів та фа куль тетів. — К.: Юма на, 2001. — 156 с.
У посібни ку висвітлю ють ся такі пи тан ня, як пред мет, ме тод, дже ре ла та 
си с те ма еко логічно го пра ва, зроб ле но аналіз за ко но дав ст ва Ук раїни, 
яке ре гу лює еко логічні пра вовідно си ни, роз кри ва ють ся особ ли вості 
пра ва влас ності на при родні ре сур си, пра во во го ме ханізму за без пе-
чен ня еко логічної без пе ки і ін. На вчаль ний посібник з еко логічно го 
пра ва роз ра хо ва ний на сту дентів юри дич них вузів і фа куль тетів всіх 
форм на вчан ня, та кож мо же ви ко ри с то ву ва тись у про цесі підго тов ки 
фахівців у на вчаль них за кла дах не юри дич но го профілю, в яких вив ча-
ють ся ос но ви еко логічно го пра ва. (Мо ва ук раїн ська)
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Эко ло ги че с кое пра во Ук ра и ны: Курс лек ций. Под ре дак ци-
ей канд. юрид. на ук, до цен та Ка ра ка ша И. И. — Одес са: 
Лат стар, 2001. — 478 с.
Курс лекцій скла дається з трьох ча с тин: За галь ної, Особ ли вої та 
Спеціаль ної. За галь на ча с ти на кур су при свя че на висвітлен ню 
та ких пи тань як пред мет, ме тод, си с те ма, дже ре ла еко логічно го 
пра ва, пра во ве за без пе чен ня раціональ но го при ро до ко ри с ту-
ван ня, пра вові ос но ви уп равління та кон тро лю в га лузі охо ро ни 
довкілля, за ко но дав че ре гу лю ван ня еко логічної ек с пер ти зи то-
що. В Особ ливій ча с тині вре гу ль о вані пи тан ня охо ро ни ок ре мих 
при род них об’єктів, пи тан ня охо ро ни довкілля в різних га лу зях 
на род но го гос по дар ст ва, пра во вий ре жим зон над зви чай них 
еко логічних си ту ацій. Спеціаль на ча с ти на кур су при свя че на 
аналізу еко логічно го за ко но дав ст ва за рубіжних країн та міжна-
род ноBпра во вої охо ро ни на вко лиш нь о го се ре до ви ща.
Курс лекцій роз ра хо ва ний на сту дентів та аспірантів, які на вча-
ють ся за спеціальністю «пра во знав ст во», мо же ви ко ри с то ву ва-
тись ви кла да ча ми пра во знав чих, еко номічних і при ро до охо рон-
них спеціаль но с тей при роз робці еко ло гоBпра во вих на вчаль них 
курсів. (Мо ва російська)

Ма лиш ко М. І. Еко логічне пра во Ук раїни: на вчаль ний по-
сібник. — К: «Юри дич на кни га», 2001. — 392 с.
У на вчаль но му посібни ку на ос нові аналізу за ко но дав чих актів 
в еко логічній сфері роз гля да ють ся по нят тя, си с те ма та дже ре ла 
еко логічно го пра ва, уп равління і кон троль в еко логічній сфері, 
юри дич на відповідальність за по ру шен ня норм еко логічно го 
пра ва, про аналізо ва но пра вові ос но ви ко ри с ту ван ня при род-
ни ми ре сур са ми, охо ро ни довкілля та за без пе чен ня еко логічної 
без пе ки.
Посібник при зна че ний для сту дентів юри дич ної спеціаль ності та 
прак тич них працівників. (Мо ва ук раїнська)

Дми т рен ко І. А., Еко логічне пра во Ук раїни: Підруч ник. — 
2�ге вид., пе ре робл. та до пов. — К.: Юрінком Інтер, 2001. 
— 252 с.
Підруч ник скла дається з За галь ної та Особ ли вої ча с ти н еко ло-
гічно го пра ва. Особ ли ва ча с ти на висвітлює пи тан ня охо ро ни 
зе мель, вод, лісів, тва рин но го світу, ат мо сфер но го повітря, надр, 
при род ноBза повідно го фон ду, а та кож охо ро ну на вко лиш нь о го 
при род но го се ре до ви ща у ви роб ничій та куль тур ноBпо бу товій 
сфе рах. Підруч ник при зна че ний для сту дентів, аспірантів та 
ви кла дачів ви щих на вчаль них за кладів, а та кож прак тич них 
працівників при ро до охо рон них і пра во охо рон них ор ганів. (Мо ва 
ук раїнська)
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За вдя ки підтримці 
Посоль ст ва Ко ролівства 
Нідер ландів, Про гра ми 
соціаль ної транс фор мації 
суспільства “МА Т РА”, ми 
ма ли змо гу розповідати 
Вам на сторінках на шо го 
Вісни ка про міжна родні події та но ви ни у міжна-
род но му праві, ук раїнське еко логічне за ко но-
дав ст во та йо го за сто су ван ня, на шу еко ло го# 
пра во ву прак ти ку та досвід на ших ко лег, а 
та кож знай о ми ли Вас з інши ми ма теріала ми, 
які, сподіваємось, бу ли ціка ви ми та ко ри сни ми.
У цьо му році кількість одер жу вачів на шо го Вісни ка знач но збільши лась.

Ми сподіваємось і на далі спілку ва ти ся з Ва ми на сторінках на шо го 
Вісни ка.

У цьо му році вий ш ли на ступні но ме ри вісників: вес на № 14, літо 
№ 15, осінь № 16, зи ма №17. Як що Ви з будь#яких при чин не от ри ма ли 
яко гось з цих но мерів Вісни ка, пишіть, і ми їх Вам надішле мо.
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Аг рар ное, зе мель ное и эко ло ги че с кое пра во Ук ра и ны. Об щие 
ча с ти учеб ных кур сов. Учеб ное по со бие. Под ре дак ци ей докт. 
юрид. на ук, проф. По греб но го А. А. и канд. юрид на ук, до цен та 
Ка ра ка ша И. И. — Х.: ООО «Одис сей», 2000. — 368 с.
Аг рар ное, зе мель ное и эко ло ги че с кое пра во Ук ра и ны. Осо бен-
ные ча с ти учеб ных кур сов. Учеб ное по со бие. Под ре дак ци ей 
докт. юрид. на ук, проф. По греб но го А. А. и канд. юрид. на ук, 
до цен та Ка ра ка ша И. И. — Х.: ООО «Одис сей, 2001. — 560 с.
За галь на ча с ти на еко логічно го пра ва вміще на в третьому розділі 
пер шої кни ги. У ній висвітлю ють ся пи тан ня по нят тя, пред ме ту, 
ме то ду, си с те ми, дже рел еко логічно го пра ва, пра ва влас ності на 
при родні ре сур си, пра во во го ре гу лю ван ня при ро доко ри с туван ня, 
відповідаль ності за по ру шен ня норм еко логічно го пра ва. У розділі 
тре ть о му дру гої кни ги роз гля да ють ся такі пи тан ня Особ ли вої ча с ти ни 
еко логічно го пра ва як охо ро на ок ре мих при род них об’єктів, пра во ва 
охо ро на на вко лиш нь о го се ре до ви ща в різних га лу зях на род но го 
гос по дар ст ва, пра во ве за без пе чен ня еко логічної без пе ки.
На вчаль ний посібник при зна че ний для сту дентів, ви кла дачів юри-
дич них фа куль тетів чи на вчаль них за кладів, а та кож для ши ро ко го 
ко ла чи тачів, які цікав лять ся про бле ма ми еко логічно го пра ва. (Мо ва 
російська)
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On 14B17th of November 2001 in Yerevan, Armenia, a 
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of the activities of different Working Group under the 
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This article presents an example of the activities of 
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The article describes  the important role of out ways of 
involving and participation. It also describes a cooperation 
of the NGOs within BankBfinanced projects.
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Vankovych, S
The court guarantees the right for access to 
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Description and materials of the case against the stateB 
owned enterprise “Brodyvodokanal” concerning the pro-
vision of environmental information, won by the Eco-
pravoBLviv. This victory is an important step towards the 
protection of citizens’ environment rights.
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A description of the activities of UNESCO in the field of 
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A new Land Code of Ukraine entered into force on January 
2002.

PUBLICATIONS .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    p. 47

In this section we provide a list and brief description of 
the manual on environment law, published in 2001 in 
Ukraine. Please visit our library, where you can find all 
of these materials.
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EcopravoBLviv is an independent nongovernmental public interest environmental law organization 
aimed to provide legal services and education in the sphere of environmental protection
for citizens and NGOs
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