
Професійна асоціація екологів України 
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про державний природоохоронний контроль» 
 

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст положення (норми) запропонованого проекту акта 
 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Стаття 85-1. Виготовлення, збут, зберігання чи 
реклама заборонених знарядь добування (збирання) 
об'єктів тваринного або рослинного світу 

Виготовлення, збут чи зберігання заборонених знарядь 
добування (збирання) об'єктів тваринного або рослинного 
світу, а також збут незаконно добутої продукції - 

тягнуть за собою накладення штрафу від дев'яти до 
двадцяти одного неоподатковуваного мінімуму доходів 
громадян з конфіскацією цих знарядь, матеріалів та засобів 
для їх виготовлення. 

Реклама, а так само будь-яка інша діяльність з 
рекламування чи розповсюдження заборонених знарядь 
добування (збирання) об’єктів тваринного або рослинного 
світу -  

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 
п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян і на посадових осіб рекламодавця або 
розповсюджувача реклами - від ста до двохсот п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 85-1. Виготовлення, збут, зберігання чи 
реклама заборонених знарядь добування (збирання) 
об'єктів тваринного або рослинного світу 

Виготовлення, збут чи зберігання заборонених знарядь 
добування (збирання) об'єктів тваринного або рослинного 
світу, а також збут незаконно добутої продукції - 

тягнуть за собою накладення штрафу від дев'яти до 
двадцяти одного неоподатковуваного мінімуму доходів 
громадян з конфіскацією цих знарядь, матеріалів та засобів 
для їх виготовлення. 

Реклама, а так само будь-яка інша діяльність з 
рекламування чи розповсюдження заборонених знарядь 
добування (збирання) об’єктів тваринного або рослинного 
світу -  

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 
п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян і на посадових осіб рекламодавця або 
розповсюджувача реклами - від ста до двохсот п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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 Ухилення водіїв транспортних засобів від 
проходження відповідно до встановленого порядку 
огляду транспортного засобу з метою виявлення знарядь 
добування об’єктів рослинного та тваринного світу (в 
тому числі риби та інших водних живих ресурсів) у 
місцях їх добування, зберігання, перероблення та 
реалізації –  

тягне за собою накладення штрафу у розмірі 
двохсот десяти неоподатковуваного мінімуму доходів 
громадян. 

 

Стаття 183. Завідомо неправдивий виклик 
спеціальних служб 

Завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, поліції, 
швидкої медичної допомоги або аварійних служб - 

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

Стаття 183. Завідомо неправдивий виклик 
спеціальних служб 

Завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, 
поліції, органів державного природоохоронного 
контролю, швидкої медичної допомоги або аварійних 
служб - 

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

Стаття 188-5. Невиконання законних розпоряджень чи 
приписів посадових осіб органів, які здійснюють 

Стаття 188-5. Невиконання законних розпоряджень чи 
приписів посадових осіб органів, які здійснюють 
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державний контроль у галузі охорони навколишнього 
природного середовища, використання природних 
ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних 
ресурсів 

Невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших 
законних вимог посадових осіб органів, які здійснюють 
державний контроль у галузі охорони навколишнього 
природного середовища, використання природних ресурсів, 
радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів, 
ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої 
інформації, вчинення інших перешкод для виконання 
покладених на них обов'язків - 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 
дев'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян і на посадових осіб - від п'ятнадцяти до сорока 
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

державний природоохоронний контроль 

Невиконання законних розпоряджень чи 
приписів, інших законних вимог посадових осіб 
органів, які здійснюють державний природоохоронний 
контроль, ненадання їм необхідної інформації або 
надання неправдивої інформації, вчинення інших 
перешкод для виконання покладених на них 
обов'язків - 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 
дев'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятнадцяти 
до сорока п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Стаття 239. Центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері геологічного 
вивчення та раціонального використання надр 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері геологічного вивчення та раціонального 
використання надр, розглядає справи про адміністративні 
правопорушення, передбачені статтями 57, 58 цього Кодексу. 

Виключити 
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Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері геологічного вивчення та 
раціонального використання надр, розглядати справи про 
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні 
стягнення мають право уповноважені на те посадові особи 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері геологічного вивчення та 
раціонального використання надр. 

Стаття 240. Органи рибоохорони 

Органи рибоохорони розглядають справи про 
адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням 
правил рибальства та охорони рибних запасів, 
передбачені статтею 50, частиною третьою статті 
85, статтями 86-1, 91-2 і 188-5 цього Кодексу. 

Від імені органів рибоохорони розглядати справи про 
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні 
стягнення мають право: Головний державний інспектор 
рибоохорони України, головні державні інспектори 
рибоохорони в Автономній Республіці Крим, областях, 
містах Києві та Севастополі, провідні державні інспектори 
рибоохорони, старші державні інспектори рибоохорони. 

 

Стаття 240. Органи рибоохорони 

Органи рибоохорони розглядають справи про 
адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням 
правил рибальства та охорони рибних запасів при 
здійсненні аквакультури, передбачені статтею 
50, частиною третьою статті 85, статтями 86-1, 91-2 і 188-

5 цього Кодексу. 

Від імені органів рибоохорони розглядати справи про 
адміністративні правопорушення і накладати 
адміністративні стягнення мають право: Головний 
державний інспектор рибоохорони України, головні 
державні інспектори рибоохорони в Автономній Республіці 
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, провідні 
державні інспектори рибоохорони, старші державні 
інспектори рибоохорони. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n297
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n565
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n565
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n578
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n578
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n628
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n628
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2090
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2090
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n297
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n297
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n565
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n578
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n578
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n628
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n628
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2090
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2090
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2090
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Стаття 241. Центральний орган виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері лісового 
господарства 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері лісового господарства розглядає 
справи про адміністративні правопорушення, 
передбачені статтями 49, 63-70, 73, 75, 77, 188-5 цього 
Кодексу. 

Від імені центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері лісового господарства, 
розглядати справи про адміністративні правопорушення і 
накладати адміністративні стягнення мають право керівник 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері лісового господарства, його 
заступники, головні лісничі, старші інженери та інженери, 
командири авіаланок, старші льотчики-спостерігачі та 
льотчики-спостерігачі баз авіаційної охорони лісів, лісничі, 
помічники лісничих, майстри лісу. 

Виключити 

Стаття 242. Центральний орган виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері 
мисливського господарства 

Виключити 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n293
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n410
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n456
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n464
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n472
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2090
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2090
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Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері мисливського господарства, 
розглядає справи про адміністративні правопорушення, 
пов’язані з порушенням правил ведення мисливського 
господарства і полювання, передбачені статтею 50, частиною 
першою статті 85, статтями 91-2 і 188-5 цього Кодексу. 

Від імені центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері мисливського 
господарства, розглядати справи про адміністративні 
правопорушення і накладати адміністративні стягнення 
мають право посадові особи, уповноважені центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері мисливського господарства, керівники, заступник 
керівника з питань мисливського господарства, головні 
лісничі, головні мисливствознавці, державні районні 
мисливствознавці, керівники, головні лісничі, лісничі, 
головні мисливствознавці, мисливствознавці держлісгоспів, 
інших державних лісогосподарських підприємств, а також 
державних лісомисливських та державних мисливських 
господарств. 

Керівниками, заступником керівника з питань 
мисливського господарства, головними лісничими, 
головними мисливствознавцями, державними районними 
мисливствознавцями, керівниками, головними лісничими, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n297
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n561
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n561
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n628
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n628
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2090
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2090
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лісничими, головними мисливствознавцями, 
мисливствознавцями держлісгоспів, інших державних 
лісогосподарських підприємств, а також державних 
лісомисливських та державних мисливських господарств 
штраф до семи неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян за правопорушення, передбачені частиною 
першою статті 85 цього Кодексу, може стягуватися на місці. 

Стаття 242-1. Центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і 
охорони природних ресурсів, розглядає справи про 
адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47 - 
50, 52 - 53-1, 53-3 - 54, 59 - 77-1, статтею 78 (крім порушень 
санітарних норм), статтями 78-1 - 79, статтями 80-83 (крім 
порушень санітарних норм), частинами першою і третьою 
статті 85, статтями 86-1, 87, статтею 89 (щодо диких 
тварин), статтею 90-1 (крім порушень санітарних 
норм), статтями 91-1 - 91-4, статтею 95 (крім порушень 

Стаття 2421. Центральний орган виконавчої влади, 
що реалізує державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю 

 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю розглядає справи про 
адміністративні правопорушення, передбачені статтями 
47 - 50, 52 - 531, 533, 534, 57 – 85, статтями 861, 87, 881, 882, 
статтею 89 (щодо диких тварин), статтею 901 (крім 
порушень санітарних норм), статтями 911 – 915, статтею 
95 (крім порушень санітарних норм та норм ядерної 
безпеки), статтями 152-153, статтею 164, статтею 167 
(щодо реалізації нафтопродуктів, екологічні показники 
яких не відповідають вимогам стандартів, норм та 
правил) і статтею 1885 цього Кодексу. 

Від імені центрального органу виконавчої влади, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n561
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n561
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n285
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n285
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n315
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n315
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n331
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n331
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n331
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n382
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n382
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n490
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n490
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n490
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n501
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n561
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n565
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n565
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n578
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n578
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n582
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n606
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n614
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n614
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n624
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n624
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n624
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n624
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n665
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran331#n331
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran578#n578
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran614#n614
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran624#n624
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran2090#n2090
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санітарних норм та норм ядерної безпеки), статтею 
153, статтею 167 (щодо реалізації нафтопродуктів, екологічні 
показники яких не відповідають вимогам стандартів, норм та 
правил) і статтею 188-5 цього Кодексу. 

Від імені центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів, розглядати 
справи про адміністративні правопорушення і накладати 
адміністративні стягнення мають право Головний державний 
інспектор України з охорони навколишнього природного 
середовища та його заступники, старші державні інспектори 
України з охорони навколишнього природного середовища, 
державні інспектори України з охорони навколишнього 
природного середовища, головні державні інспектори з 
охорони навколишнього природного середовища Автономної 
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх 
заступники, головні державні інспектори з охорони 
навколишнього природного середовища Чорного і 
Азовського морів та їх заступники, старші державні 
інспектори з охорони навколишнього природного 
середовища, державні інспектори з охорони навколишнього 
природного середовища відповідних територій. 

що реалізує державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю розглядати справи про 
адміністративні правопорушення і накладати 
адміністративні стягнення мають право Головний 
державний інспектор України з охорони довкілля та 
його заступники, старші державні інспектори з охорони 
довкілля центрального апарату центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного природоохоронного контролю, 
головні регіональні державні інспектори з охорони 
довкілля, їх заступники, старші державні інспектори з 
охорони довкілля, державні інспектори з охорони 
довкілля територіальних органів центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного природоохоронного контролю у 
сфері. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1279
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1279
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1765
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2090
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2090
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Стаття 255. Особи, які мають право складати 
протоколи про адміністративні правопорушення 

У справах про адміністративні правопорушення, що 
розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 
221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають 
право складати: 

1) уповноважені на те посадові особи: 

…… 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і 
охорони природних ресурсів (частини 
друга, четверта та п’ята статті 85, статті 85-1, 88, 88-1, 88-

2, 90, 91, 91-5, 164 - в частині порушення порядку 
провадження господарської діяльності, пов’язаної з 
раціональним використанням, відтворенням та охороною 
природних ресурсів (земля, надра, поверхневі води, 
атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, природні 
ресурси територіальних вод, континентального шельфу та 
виключної (морської) економічної зони України, добування і 
використання риби та інших водних живих ресурсів), 
поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними 

Стаття 255. Особи, які мають право складати 
протоколи про адміністративні правопорушення 

У справах про адміністративні правопорушення, що 
розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 
221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають 
право складати: 

1) уповноважені на те посадові особи: 

……. 
центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю статтями 47-50, 52 – 531, 
533, 534, 57 – 85, 861 – 915, статтею 95 (крім порушень 
санітарних норм та норм ядерної безпеки), статтями 152-
153, статтею 164 (в частині порушення порядку 
провадження господарської діяльності, пов’язаної з 
раціональним використанням, відтворенням та 
охороною природних ресурсів (земля, надра, поверхневі 
води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, 
природні ресурси територіальних вод, континентального 
шельфу та виключної (морської) економічної зони 
України, добування і використання риби та інших 
водних біоресурсів), поводження з відходами (крім 
поводження з радіоактивними відходами), небезпечними 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80732-10#n34
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80732-10#n34
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n563
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n563
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n567
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n569
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n572
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n572
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n588
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n594
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n594
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n602
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n602
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n602
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n610
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n620
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n4045
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n4045
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1469
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80732-10#n34
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80732-10#n34
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran331#n331
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran331#n331
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran665#n665
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1279#n1279
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1279#n1279
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1469#n1469
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відходами), небезпечними хімічними речовинами, 
пестицидами та агрохімікатами, порушення вимог 
законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля; 

хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, 
порушення вимог законодавства у сфері оцінки впливу 
на довкілля), статтею 167 (щодо реалізації 
нафтопродуктів, екологічні показники яких не 
відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і 
статтею 1885)». 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

 1) частину другу статті 8 викласти у такій редакції: 

«Координацію, та узагальнення результатів цих 
досліджень здійснюють Академія наук України, 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, центральний орган виконавчої 
влади, який реалізує державну політику із здійснення 
державного природоохоронного контролю.»; 

Стаття 15. Повноваження місцевих рад у галузі охорони 
навколишнього природного середовища 

Місцеві ради несуть відповідальність за стан 
навколишнього природного середовища на своїй території і в 
межах своєї компетенції: 

… 

ї) здійснюють контроль за додержанням законодавства про 

Стаття 15. Повноваження місцевих рад у галузі охорони 
навколишнього природного середовища 

Місцеві ради несуть відповідальність за стан 
навколишнього природного середовища на своїй території і 
в межах своєї компетенції: 

… 

ї) здійснюють контроль за додержанням законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища, в тому 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1765#n1765
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran2090#n2090
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran2090#n2090
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охорону навколишнього природного середовища. числі за охороною і використанням земель, засміченням 
земель комунальної власності. 

Стаття 16. Управління в галузі охорони навколишнього 
природного середовища 

… 

Державними органами управління в галузі охорони 
навколишнього природного середовища і використання 
природних ресурсів є центральний орган виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські 
державні адміністрації, а на території Автономної Республіки 
Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим 
з питань охорони навколишнього природного середовища та 
інші державні органи, до компетенції яких законами України 
віднесено здійснення зазначених функцій. 

…. 

Стаття 16. Управління в галузі охорони навколишнього 
природного середовища 

… 

Державними органами управління в галузі охорони 
навколишнього природного середовища і використання 
природних ресурсів є центральний орган виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю, обласні, Київська та 
Севастопольська міські державні адміністрації, а на 
території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої 
влади Автономної Республіки Крим з питань охорони 
навколишнього природного середовища та інші державні 
органи, до компетенції яких законами України віднесено 
здійснення зазначених функцій. 

…. 

Стаття 20. Компетенція центрального органу виконавчої Стаття 20. Компетенція центрального органу 
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влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, в 
галузі охорони навколишнього природного середовища та 
використання природних ресурсів 

До компетенції центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, належать: 

….. 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, в галузі охорони навколишнього природного 
середовища та використання природних ресурсів 

До компетенції центрального органу виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, належать: 

….. 
Стаття 20. Компетенція центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, в 
галузі охорони навколишнього природного середовища та 
використання природних ресурсів 

До компетенції центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, належать: 

….. 
в) організація моніторингу навколишнього природного 

середовища, створення і забезпечення роботи мережі 
загальнодержавної екологічної автоматизованої 
інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до 
екологічної інформації, положення про яку затверджується 
Кабінетом Міністрів України; 

г) затвердження нормативів, правил, участь у розробці 

Стаття 20. Компетенція центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, в галузі охорони навколишнього природного 
середовища та використання природних ресурсів 

До компетенції центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, належать: 

….. 
в) забезпечення формування та реалізації державної 

політики у сфері моніторингу навколишнього 
природного середовища, створення і забезпечення 
роботи мережі загальнодержавної екологічної 
автоматизованої інформаційно-аналітичної системи 
забезпечення доступу до екологічної інформації, 
положення про яку затверджується Кабінетом Міністрів 



13 
 

стандартів щодо регулювання використання природних 
ресурсів і охорони навколишнього природного середовища 
від забруднення та інших шкідливих впливів; 

…. 

України; 
г) затвердження екологічних нормативів, правил, 

режимів, програм, наукових робіт, лімітів використання 
природних ресурсів, участь у розробці стандартів щодо 
регулювання використання, відтворення природних 
ресурсів і охорони навколишнього природного 
середовища від забруднення та інших шкідливих 
впливів; 

…. 
Стаття 20. Компетенція центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, в 
галузі охорони навколишнього природного середовища та 
використання природних ресурсів 

До компетенції центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, належать: 

….. 
відсутній 
 
відсутній 

Стаття 20. Компетенція центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, в галузі охорони навколишнього природного 
середовища та використання природних ресурсів 

До компетенції центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, належать: 

….. 
р) затвердження порядку уповноваження 

підприємств, установ та організацій, що належать до 
сфери управління центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику із здійснення 
державного природоохоронного контролю та його 
територіальних органів на проведення вимірювань, не 
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пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів 
та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології; 

с) затвердження переліку методик вимірювань у 
сфері законодавчо регульованої метрології, що є 
обов’язковими до використання уповноваженими 
підприємствами, установами та організаціями, що 
належать до сфери управління центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного природоохоронного контролю.» 

Стаття 20-2. Компетенція центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у 
сфері охорони навколишнього природного середовища 

До компетенції центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері охорони 
навколишнього природного середовища належить: 

…. 

Стаття 20-2. Компетенція центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного природоохоронного контролю у 
сфері охорони навколишнього природного середовища 

Компетенція центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю визначена Законом 
України «Про державний природоохоронний контроль». 
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Стаття 22. Моніторинг навколишнього природного 
середовища 

…… 
Зазначені підприємства, установи та організації 

зобов'язані безоплатно передавати відповідним державним 
органам аналітичні матеріали своїх спостережень. 

….. 

Стаття 22. Моніторинг навколишнього природного 
середовища 

…… 
Зазначені підприємства, установи та організації 

зобов'язані безоплатно передавати відповідним державним 
органам та органам місцевого самоврядування аналітичні 
матеріали своїх спостережень. 

….. 

Стаття 25-1. Екологічне інформаційне забезпечення 
…. 
Екологічне інформаційне забезпечення здійснюється 

органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування в межах їх повноважень шляхом: 

….. 
д) забезпечення вільного доступу до екологічної 

інформації, яка не становить державної таємниці і міститься 
у списках, реєстрах, архівах та інших джерелах. 

 

Стаття 25-1. Екологічне інформаційне забезпечення 
…. 
Екологічне інформаційне забезпечення здійснюється 

органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування в межах їх повноважень шляхом: 

….. 
д) забезпечення вільного доступу до екологічної 

інформації, яка не становить державної таємниці і міститься 
у списках, реєстрах, архівах та інших джерелах, через 
офіційні веб-сайти органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування . 
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Стаття 35. Державний контроль у сфері охорони 
навколишнього природного середовища 

Державний контроль у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів здійснюється 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і 
охорони природних ресурсів. Виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад здійснюють державний контроль у 
сфері охорони навколишнього природного середовища. 

Стаття 35. Державний природоохоронний контроль 
Державний природоохоронний контроль здійснюється 
центральним органом виконавчої влади, який реалізує 
державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю. 

Стаття 35. Державний контроль у сфері охорони 
навколишнього природного середовища 

…… 
Державному контролю підлягають використання і 

охорона земель, надр, поверхневих і підземних вод, 
атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, 
тваринного світу, морського середовища та природних 
ресурсів територіальних вод, континентального шельфу та 
виключної (морської) економічної зони України, природних 
територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні, стан 
навколишнього природного середовища, а також дотримання 
заходів біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних 
об'єктів навколишнього природного середовища при 

Стаття 35. Державний природоохоронний контроль  
…… 
Державному природоохоронному контролю підлягають 

використання і охорона земель, надр, поверхневих і 
підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої 
рослинності, тваринного світу, морського середовища та 
природних ресурсів територіальних вод, континентального 
шельфу та виключної (морської) економічної зони України, 
природних територій та об'єктів, що підлягають особливій 
охороні, стан навколишнього природного середовища, 
наукові дослідження в частині використання природних 
ресурсів загальнодержавного значення, а також 
дотримання заходів біологічної і генетичної безпеки щодо 
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створенні, дослідженні та практичному використанні 
генетично модифікованих організмів у відкритій системі. 

…. 

біологічних об'єктів навколишнього природного 
середовища при створенні, дослідженні та практичному 
використанні генетично модифікованих організмів у 
відкритій системі. 

…… 

Стаття 35. Державний контроль у сфері охорони 
навколишнього природного середовища 

…… 
Порядок здійснення державного контролю за охороною 

навколишнього природного середовища та використанням 
природних ресурсів визначається цим Законом та іншими 
законами України. 

Стаття 35. Державний природоохоронний контроль у 
сфері охорони навколишнього природного середовища 

…… 
Порядок здійснення державного природоохоронного 

контролю визначається цим Законом, Законом України 
«Про державний природоохоронний контроль» та 
іншими законами України. 

Стаття 57. Додержання вимог екологічної безпеки при 
проведенні наукових досліджень, впровадженні відкриттів, 
винаходів, застосуванні нової техніки, імпортного 
устаткування, технологій і систем 

При проведенні фундаментальних та прикладних 
наукових, науково-дослідних і дослідно-конструкторських 
робіт обов'язково повинні враховуватися вимоги охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального 

Стаття 57. Додержання вимог екологічної безпеки при 
проведенні наукових досліджень, впровадженні відкриттів, 
винаходів, застосуванні нової техніки, імпортного 
устаткування, технологій і систем 

При проведенні фундаментальних та прикладних 
наукових, науково-дослідних і дослідно-конструкторських 
робіт обов'язково повинні враховуватися вимоги охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального 
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використання і відтворення природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки. 

відсутня 
….. 

використання і відтворення природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки. 

Під час проведення наукових досліджень, пов’язаних 
з вилученням об’єктів тваринного світу та водних 
біоресурсів із природного середовища забороняється їх 
подальше використання у господарських цілях. 
Вилучені із природного середовища об’єкти тваринного 
світу та водних біоресурсів, які не використовуються у 
наукових цілях, або після проведення відповідних 
досліджень підлягають поверненню у природне 
середовище у живому вигляді, а у випадку їх загибелі 
обов’язковій утилізації. 

Закон України «Про природно-заповідний фонд України» 
Стаття 9-1. Спеціальне використання природних 

ресурсів у межах територій та об’єктів природно-
заповідного фонду 

Спеціальне використання природних ресурсів у межах 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду 
здійснюється в межах ліміту та на підставі дозволу на 
спеціальне використання природних ресурсів у межах 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Стаття 9-1. Спеціальне використання природних 
ресурсів у межах територій та об’єктів природно-
заповідного фонду 
Спеціальне використання природних ресурсів (за 
виключенням промислового видобування) у межах 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду 
здійснюється в межах ліміту та на підставі дозволу на 
спеціальне використання природних ресурсів у межах 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Стаття 21. Структура території та вимоги щодо охорони 
природних комплексів та об’єктів національних природних 

Стаття 21. Структура території та вимоги щодо охорони 
природних комплексів та об’єктів національних природних 
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парків 
….. 
Забороняється проведення рубок головного користування 

та всіх видів поступових та суцільних рубок, вирубування 
дуплястих дерев, а також добування піску та гравію в річках 
та інших водоймах у заповідній зоні національних 
природних парків. 

відсутня 
відсутня 

парків 
….. 
Забороняється проведення рубок головного 

користування та всіх видів поступових та суцільних рубок, 
вирубування дуплястих дерев, а також добування піску та 
гравію в річках та інших водоймах у заповідній зоні 
національних природних парків. 

Обов’язковим є визначення доцільності спеціального 
використання водних біоресурсів на основі науково-
обґрунтованих даних, стану їх популяцій у водних 
об’єктах (їх частинах) на територіях природно-
заповідного фонду. 

Забороняється промислове рибальство у внутрішніх 
морських водах і територіальному морі (з лиманами та 
естуаріями), виключній (морський) економічній зоні 
України, у поверхневих водах (озерах, водосховищах, 
річках, каналах та їх частинах), що розташовані 
території природно-заповідного фонду. 

Стаття 62. Державний контроль за додержанням режиму 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

Державний контроль за додержанням режиму територій 
та об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення державного нагляду 

Стаття 62. Державний контроль за додержанням 
режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

Державний контроль за додержанням режиму 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду 
здійснюється центральним органом виконавчої влади, 
який реалізує державну політику із здійснення 
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(контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення та 
охорони природних ресурсів, посадовими особами служби 
державної охорони природно-заповідного фонду України та 
іншими уповноваженими законом державними органами. 

….. 

державного природоохоронного контролю. 

…. 

«Про охорону атмосферного повітря» 
Стаття 10. Обов’язки підприємств, установ, 

організацій та громадян - суб’єктів підприємницької 
діяльності щодо охорони атмосферного повітря 

 
Підприємства, установи, організації та громадяни - 

суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність 
яких пов’язана з впливом фізичних та біологічних факторів 
на його стан, зобов’язані: 

…. 
відсутня 

Стаття 10. Обов’язки підприємств, установ, 
організацій та громадян - суб’єктів підприємницької 
діяльності щодо охорони атмосферного повітря 

 
Підприємства, установи, організації та громадяни - 

суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та 
діяльність яких пов’язана з впливом фізичних та 
біологічних факторів на його стан, зобов’язані: 

…. 
здійснювати контроль за обсягом і складом 

забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне 
повітря, в тому числі за допомогою автоматизованих 
засобів вимірювальної техніки в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України, за рівнями 
фізичного впливу та вести їх постійний облік. 

Стаття 11. Регулювання викидів забруднюючих Стаття 11. Регулювання викидів забруднюючих 
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речовин в атмосферне повітря стаціонарних джерел 
…. 
Дозволи на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря видаються за умови: 
… 
відсутня 

речовин в атмосферне повітря стаціонарних джерел 
…. 
Дозволи на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря видаються за умови: 
… 
забезпечення суб’єктом господарювання (що 

належить до першої групи) здійснення обліку за обсягом 
і складом забруднюючих речовин, що викидаються в 
атмосферне повітря, за допомогою автоматизованих 
засобів вимірювальної техніки в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 11. Регулювання викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарних джерел 

…. 
Порядок проведення та оплати робіт, пов’язаних з 

видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку 
підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів 
підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи, 
встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

відсутня 

Стаття 11. Регулювання викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарних джерел 

…. 
Порядок проведення та оплати робіт, пов’язаних з 

видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку 
підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів 
підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи, 
встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Орган, що видав дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарних джерел 
зобов’язаний звернутись до адміністративного суду з 
позовом про застосування заходу реагування у виді 
анулювання дозволу в разі виявлення порушення умов 
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дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарних джерел, стосовно яких 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю у сфері охорони 
атмосферного повітря, раніше було видано припис про їх 
усунення із наданням достатнього часу для їх усунення. 

Кодекс про надра України 
Стаття 23. Право землевласників і землекористувачів 

на видобування корисних копалин місцевого значення, 
торфу, підземних вод (крім мінеральних) та користування 
надрами для інших цілей 

…. 
Землевласники і землекористувачі, які є 

сільськогосподарськими товаровиробниками, частка 
сільськогосподарського товаровиробництва яких за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 
75 відсотків, крім випадків, передбачених частиною першою 
цієї статті, в межах наданих їм земельних ділянок мають 
право без спеціальних дозволів та гірничого відводу 
видобувати підземні води (крім мінеральних) для 
сільськогосподарських, виробничих, а також власних 
господарсько-побутових потреб. 

…. 

Стаття 23. Право землевласників і землекористувачів 
на видобування корисних копалин місцевого значення, 
торфу, підземних вод (крім мінеральних) та користування 
надрами для інших цілей 

…. 
виключити 
…. 

Стаття 64. Порядок розгляду спорів з питань Стаття 64. Порядок розгляду спорів з питань 
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користування надрами 
…. 
Позивачі - центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та 
раціонального використання надр, центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
охорони праці, центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів, - звільняються 
від сплати державного мита у справах про стягнення коштів 
та відшкодування збитків, завданих державі внаслідок 
порушення законодавства про надра. 

…. 

користування надрами 
…. 
Позивачі - центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення 
та раціонального використання надр, центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
охорони праці, центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю, - звільняються від сплати 
судового збору у справах про стягнення коштів та 
відшкодування збитків, завданих державі внаслідок 
порушення законодавства про надра. 

…. 

Закон України «Про пестициди і агрохімікати» 
Стаття 16. Органи, що реалізують державну політику 

у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами 
Державна політика у сфері діяльності, пов'язаної з 

пестицидами і агрохімікатами, реалізується Кабінетом 
Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері охорони навколишнього 

Стаття 16. Органи, що реалізують державну політику 
у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і 
агрохімікатами 

Державна політика у сфері діяльності, пов'язаної з 
пестицидами і агрохімікатами, реалізується Кабінетом 
Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
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природного середовища, центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної аграрної 
політики, центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну аграрну політику, центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
санітарного та епідемічного благополуччя населення, та 
іншими органами виконавчої влади відповідно до їх 
компетенції. 

державну політику у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної аграрної 
політики, центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну аграрну політику, центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
санітарного та епідемічного благополуччя населення, 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю та іншими органами 
виконавчої влади відповідно до їх компетенції. 

Стаття 16-7. Компетенція центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у 
сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами 

До компетенції центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері 
діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, 
належить здійснення державного нагляду (контролю) за 
поводженням з пестицидами і агрохімікатами. 

Стаття 16-7. Компетенція центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного природоохоронного контролю у 
сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами 

До компетенції центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику із здійснення 
державного природоохоронного контролю, у сфері 
діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, 
належить здійснення державного нагляду (контролю) за 
поводженням з пестицидами і агрохімікатами (в частині 
додержання підприємствами, установами, організаціями 
всіх форм власності та громадянами регламентів 
безпечного виробництва, транспортування, зберігання 
пестицидів і агрохімікатів, контролю за обігом та 
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До компетенції центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів, можуть належати 
також інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і 
агрохімікатами, визначені законами України та покладені на 
нього Президентом України. 

утилізацією тари та пакування від них, а також їх 
відповідність сертифікатам якості). 

Закон України «Про виключну (морську) економічну зону України» 
Стаття 27. Органи і посадові особи, уповноважені 

застосовувати санкції 
Право накладати штрафи, передбачені цим Законом, 

надається: 
за порушення, передбачені частиною першою статті 

22, частиною першою статті 24, статтями 23 та 25, частиною 
першою статті 26, - посадовим особам, уповноваженим на те 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища; 

….. 

Стаття 27. Органи і посадові особи, уповноважені 
застосовувати санкції 

Право накладати штрафи, передбачені цим Законом, 
надається: 

за порушення, передбачені частиною першою статті 
22, частиною першою статті 24, статтями 23 та 25, частиною 
першою статті 26, - посадовим особам, уповноваженим на те 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю; 

….. 

Стаття 31. Охорона суверенних прав України у 
виключній (морській) економічній зоні 

Охорона суверенних прав України у виключній 
(морській) економічній зоні та контроль за реалізацією прав і 

Стаття 31. Охорона суверенних прав України у 
виключній (морській) економічній зоні 

Охорона суверенних прав України у виключній 
(морській) економічній зоні та контроль за реалізацією прав 
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виконанням зобов'язань інших держав, українських та 
іноземних юридичних і фізичних осіб, міжнародних 
організацій у ній здійснюється Державною прикордонною 
службою України, центральним органом виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері рибного 
господарства, і центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища у порядку, що встановлюється 
Кабінетом Міністрів України, з належним урахуванням 
інтересів інших держав, передбачених нормами 
міжнародного права. 

і виконанням зобов'язань інших держав, українських та 
іноземних юридичних і фізичних осіб, міжнародних 
організацій у ній здійснюється Державною прикордонною 
службою України, центральним органом виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері рибного 
господарства, і центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю у порядку, що 
встановлюється Кабінетом Міністрів України, з належним 
урахуванням інтересів інших держав, передбачених 
нормами міжнародного права. 

Водний кодекс України 
Стаття 13. Органи, що здійснюють державне 

управління в галузі використання і охорони вод та 
відтворення водних ресурсів 

….. 
Органами виконавчої влади у галузі використання і 

охорони вод та відтворення водних ресурсів є центральний 
орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

Стаття 13. Органи, що здійснюють державне 
управління в галузі використання і охорони вод та 
відтворення водних ресурсів 

….. 
Органами виконавчої влади у галузі використання 

і охорони вод та відтворення водних ресурсів є 
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування і реалізує державну політику у сфері 
охорони навколишнього природного середовища та 
екологічної безпеки, центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку 
водного господарства, центральний орган виконавчої 
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розвитку водного господарства, центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
геологічного вивчення та раціонального використання надр, 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику із здійснення державного нагляду (контролю) у 
сфері охорони і раціонального використання вод та 
відтворення водних ресурсів, та інші органи відповідно до 
законодавства. 

влади, що реалізує державну політику у сфері 
геологічного вивчення та раціонального використання 
надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю. 

Стаття 15-2. Компетенція центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і 
раціонального використання вод та відтворення водних 
ресурсів, у галузі управління і контролю за використанням і 
охороною вод та відтворенням водних ресурсів 

До компетенції центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального 
використання вод та відтворення водних ресурсів, у галузі 
управління і контролю за використанням і охороною вод та 
відтворенням водних ресурсів належить: 

…. 

Стаття 15-2. Компетенція центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного природоохоронного контролю у 
галузі управління і контролю за використанням і охороною 
вод та відтворенням водних ресурсів 

До компетенції центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику із здійснення 
державного природоохоронного контролю у галузі 
управління і контролю за використанням і охороною вод та 
відтворенням водних ресурсів належить: 

…. 

Стаття 15-2. Компетенція центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і 
раціонального використання вод та відтворення водних 

Стаття 15-2. Компетенція центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного природоохоронного контролю у 
галузі управління і контролю за використанням і охороною 
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ресурсів, у галузі управління і контролю за використанням і 
охороною вод та відтворенням водних ресурсів 

До компетенції центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального 
використання вод та відтворення водних ресурсів, у галузі 
управління і контролю за використанням і охороною вод та 
відтворенням водних ресурсів належить: 

… 
2) прийняття у встановленому порядку рішення про 

обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності 
підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення 
ними вимог водного законодавства; 

…. 

вод та відтворенням водних ресурсів 
До компетенції центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику із здійснення 
державного природоохоронного контролю у галузі 
управління і контролю за використанням і охороною вод та 
відтворенням водних ресурсів належить: 

… 
2) звернення в установленому порядку до суду із 

позовом щодо обмеження, тимчасової заборони 
(зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій і 
об'єктів у разі порушення ними вимог водного 
законодавства; 

…. 

Стаття 44. Обов'язки водокористувачів 
Водокористувачі зобов'язані: 
1)… 
8) здійснювати погоджені у встановленому порядку 

технологічні, лісомеліоративні, агротехнічні, гідротехнічні, 
санітарні та інші заходи щодо охорони вод від вичерпання, 
поліпшення їх стану, а також припинення скидання 
забруднених стічних вод; 

…. 

Стаття 44. Обов'язки водокористувачів 
Водокористувачі зобов'язані: 
1)… 
8) здійснення погоджених у встановленому порядку 

технологічних, лісомеліоративних, гідротехнічних та 
інших заходів щодо охорони вод від вичерпання, 
поліпшення їх стану, а також припинення скидання  
забруднених зворотних вод (стічні, шахтні, кар’єрні, 
дренажні води), баластних та лляльних вод; 

…. 
Стаття 44. Обов'язки водокористувачів Стаття 44. Обов'язки водокористувачів 
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Водокористувачі зобов'язані: 
1)… 
10) безперешкодно допускати на свої об'єкти 

державних інспекторів центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику із здійснення 
державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а 
також громадських інспекторів з охорони довкілля, які 
здійснюють перевірку додержання вимог водного 
законодавства, і надавати їм безоплатно необхідну 
інформацію; 

…. 

Водокористувачі зобов'язані: 
1)… 
10) безперешкодно допускати на свої об'єкти 

державних інспекторів центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику із здійснення 
державного природоохоронного контролю, а також 
громадських інспекторів з охорони довкілля, які здійснюють 
перевірку додержання вимог водного законодавства, і 
надавати їм безоплатно необхідну інформацію; 

…. 

Стаття 55. Підстави для припинення права 
спеціального водокористування 

…. 
Орган, що видав дозвіл на спеціальне 

водокористування, звертається до адміністративного суду з 
позовом про застосування заходу реагування у виді 
анулювання дозволу з підстав: 

….. 
порушення умов спеціального водокористування та 

охорони вод, стосовно яких центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику із здійснення 
державного нагляду (контролю) у сфері охорони і 

Стаття 55. Підстави для припинення права 
спеціального водокористування 

…. 
Орган, що видав дозвіл на спеціальне 

водокористування, звертається до адміністративного суду з 
позовом про застосування заходу реагування у виді 
анулювання дозволу з підстав: 

….. 
порушення умов спеціального водокористування та 

охорони вод, стосовно яких центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного природоохоронного контролю, 
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раціонального використання вод та відтворення водних 
ресурсів, раніше було видано припис про їх усунення із 
наданням достатнього часу для їх усунення. 

….. 

раніше було видано припис про їх усунення із наданням 
достатнього часу для їх усунення. 

….. 

Стаття 71. Обмеження, тимчасова заборона 
(зупинення) чи припинення скидання стічних вод у водні 
об'єкти 

У разі перевищення встановлених нормативів гранично 
допустимого скидання забруднюючих речовин скидання 
стічних вод у поверхневі водні об'єкти може бути обмежено, 
тимчасово заборонено (зупинено) чи припинено в порядку, 
встановленому законодавством. 

Стаття 71. Обмеження, тимчасова заборона 
(зупинення) чи припинення діяльності пов’язаної з 
порушенням вимог водного законодавства 

У разі самовільного захоплення водних об’єктів, 
водокористування, проведення гідротехнічних робіт 
(будівництво ставків, дамб, каналів, свердловин), 
перевищення встановлених нормативів гранично 
допустимого скидання забруднюючих речовин у 
поверхневі водні об'єкти діяльність громадян, 
підприємств, установ, організацій і об'єктів може бути 
обмежена, тимчасово заборонена (зупинена) чи 
припинена в порядку, встановленому законодавством. 

Стаття 105. Охорона підземних вод 
Підприємства, установи і організації, діяльність яких 

може негативно впливати на стан підземних вод, особливо ті, 
які експлуатують накопичувачі промислових, побутових і 
сільськогосподарських стоків чи відходів, повинні 
здійснювати заходи щодо попередження забруднення 
підземних вод, а також обладнувати локальні мережі 
спостережувальних свердловин для контролю за якісним 
станом цих вод. 

Стаття 105. Охорона підземних вод 
Підприємства, установи і організації, діяльність яких 

може негативно впливати на стан підземних вод, особливо 
ті, які експлуатують накопичувачі промислових, побутових і 
сільськогосподарських стоків чи відходів, повинні 
здійснювати заходи щодо попередження забруднення 
підземних вод, а також обладнувати локальні мережі 
спостережувальних свердловин для контролю за якісним 
станом цих вод, сприяти  під час проведення заходів 
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державного природоохоронного контролю відбору проб 
підземних вод з локальних мереж спостережувальних 
свердловин. 

Стаття 109. Порядок розгляду спорів з питань 
використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів 

…. 
Позивачі - центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів, центральний 
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері розвитку водного господарства, звільняються від 
сплати державного мита у справах про стягнення коштів на 
відшкодування збитків, завданих порушеннями водного 
законодавства. 

…. 

Стаття 109. Порядок розгляду спорів з питань 
використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів 

…. 
Позивачі - центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю, центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
розвитку водного господарства, звільняються від сплати 
судового збору у справах про стягнення коштів на 
відшкодування збитків, завданих порушеннями водного 
законодавства. 

…. 

Закон України «Про відходи» 
Стаття 12. Виявлення та облік безхазяйних відходів 
…. 
Підставами для визначення відходів безхазяйними та їх 

обліку можуть бути: 
…. 
результати інспекційних перевірок центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із 

Стаття 12. Виявлення та облік безхазяйних відходів 
…. 
Підставами для визначення відходів безхазяйними та 

їх обліку можуть бути: 
…. 
результати інспекційних перевірок центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
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здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів, 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері санітарного та епідемічного 
благополуччя населення, державної санітарно-
епідеміологічної служби, органів місцевого самоврядування. 

здійснення державного природоохоронного контролю, 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері санітарного та епідемічного 
благополуччя населення, державної санітарно-
епідеміологічної служби, органів місцевого самоврядування. 

Стаття 22. Уповноважені органи виконавчої влади у 
сфері поводження з відходами 

Уповноваженими органами виконавчої влади у сфері 
поводження з відходами є центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів, центральний 
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, 
обласні, Київська та Севастопольська міські державні 
адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - 
орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з 

Стаття 22. Уповноважені органи виконавчої влади у 
сфері поводження з відходами 

Уповноваженими органами виконавчої влади у сфері 
поводження з відходами є центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю, центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
санітарного та епідемічного благополуччя населення, 
обласні, Київська та Севастопольська міські державні 
адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - 
орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з 
питань охорони навколишнього природного середовища, 
інші органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції. 
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питань охорони навколишнього природного середовища, 
інші органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції. 

Стаття 23-2. Компетенція центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у 
сфері поводження з відходами 

До компетенції центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері 
поводження з відходами належить здійснення державного 
нагляду (контролю) за виконанням центральними органами 
виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими 
органами виконавчої влади, іншими органами, органами 
місцевого самоврядування делегованих їм повноважень 
органів виконавчої влади, за додержанням підприємствами, 
установами та організаціями незалежно від форми власності і 
господарювання, громадянами України, іноземцями та 
особами без громадянства, а також юридичними особами - 
нерезидентами вимог законодавства про поводження з 
відходами щодо: 

… 

Стаття 23-2. Компетенція центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного природоохоронного контролю у 
сфері поводження з відходами 

До компетенції центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику із здійснення 
державного природоохоронного контролю у сфері 
поводження з відходами належить здійснення державного 
нагляду (контролю) за виконанням центральними органами 
виконавчої влади та їх територіальними органами, 
місцевими органами виконавчої влади, іншими органами, 
органами місцевого самоврядування делегованих їм 
повноважень органів виконавчої влади, за додержанням 
підприємствами, установами та організаціями незалежно від 
форми власності і господарювання, громадянами України, 
іноземцями та особами без громадянства, а також 
юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства 
про поводження з відходами щодо: 

… 
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Стаття 23-2. Компетенція центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у 
сфері поводження з відходами 

До компетенції центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері 
поводження з відходами належить здійснення державного 
нагляду (контролю) за виконанням центральними органами 
виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими 
органами виконавчої влади, іншими органами, органами 
місцевого самоврядування делегованих їм повноважень 
органів виконавчої влади, за додержанням підприємствами, 
установами та організаціями незалежно від форми власності і 
господарювання, громадянами України, іноземцями та 
особами без громадянства, а також юридичними особами - 
нерезидентами вимог законодавства про поводження з 
відходами щодо: 

… 
г) перевезення небезпечних відходів територією 

України та за транскордонним перевезенням відходів; 

Стаття 23-2. Компетенція центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного природоохоронного контролю у 
сфері поводження з відходами 

До компетенції центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику із здійснення 
державного природоохоронного контролю у сфері 
поводження з відходами належить здійснення державного 
нагляду (контролю) за виконанням центральними органами 
виконавчої влади та їх територіальними органами, 
місцевими органами виконавчої влади, іншими органами, 
органами місцевого самоврядування делегованих їм 
повноважень органів виконавчої влади, за додержанням 
підприємствами, установами та організаціями незалежно від 
форми власності і господарювання, громадянами України, 
іноземцями та особами без громадянства, а також 
юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства 
про поводження з відходами щодо: 

…  
г) збирання, перевезення, зберігання, оброблення, 

утилізація, знешкодження, видалення, захоронення 
відходів, у тому числі небезпечних, на території України; 

…. 
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…. 
Стаття 23-2. Компетенція центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у 
сфері поводження з відходами 

… 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і 
охорони природних ресурсів, здійснює також інші 
повноваження, передбачені законом. 

Стаття 23-2. Компетенція центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного природоохоронного контролю у 
сфері поводження з відходами 

… 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю здійснює також інші 
повноваження, передбачені законом. 

Стаття 37. Контроль у сфері поводження з відходами 
Контроль у сфері поводження з відходами здійснюють 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику із здійснення державного нагляду (контролю) у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері санітарного та 
епідемічного благополуччя населення, місцеві державні 
адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських 
рад, громадські інспектори з благоустрою населених пунктів. 

Стаття 37. Контроль у сфері поводження з відходами 
Контроль у сфері поводження з відходами здійснюють 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику із здійснення державного природоохоронного 
контролю, центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері санітарного та 
епідемічного благополуччя населення, місцеві державні 
адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, 
міських рад, громадські інспектори з благоустрою 
населених пунктів 
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Закон України «Про рослинний світ» 
Стаття 10. Спеціальне використання природних 

рослинних ресурсів 
….. 
За умови додержання вимог законодавства можуть 

здійснюватися такі види спеціального використання 
природних рослинних ресурсів: 

….. 
заготівля деревини під час рубок головного 

користування; 
…. 

Стаття 10. Спеціальне використання природних 
рослинних ресурсів 

….. 
За умови додержання вимог законодавства можуть 

здійснюватися такі види спеціального використання 
природних рослинних ресурсів: 

….. 
заготівля деревини під час рубок проріджування, 

прохідних, вибіркових та суцільних санітарних рубок, 
рубок головного користування, та інших рубок, які 
передбачають заготівлю ліквідної деревини; 

…. 
Закон України «Про металобрухт» 

Стаття 14. Державний контроль за здійсненням 
операцій з металобрухтом 

Державний контроль за здійсненням операцій з 
металобрухтом здійснюють центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну промислову політику, 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику із здійснення державного нагляду (контролю) у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, інші 
центральні органи виконавчої влади відповідно до їх 
компетенції, а також місцеві органи виконавчої влади та 
органи місцевого самоврядування згідно з законодавством. 

Стаття 14. Державний контроль за здійсненням 
операцій з металобрухтом 

Державний контроль за здійсненням операцій з 
металобрухтом здійснюють центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну промислову політику, 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику із здійснення державного природоохоронного 
контролю, інші центральні органи виконавчої влади 
відповідно до їх компетенції, а також місцеві органи 
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 
згідно з законодавством. 
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Закон України «Про меліорацію земель» 
Стаття 14. Повноваження центральних органів 

виконавчої влади з регулювання відносин у сфері меліорації 
земель 

До повноважень центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, у сфері меліорації 
земель належить: 

проведення державної екологічної експертизи проектів 
державних цільових, міждержавних і місцевих програм 
меліорації земель, передпроектної і проектно-кошторисної 
документації на будівництво (реконструкцію) меліоративних 
систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, 
проектів нормативно-правових актів та методичних 
документів з питань меліорації земель; 

…. 

Стаття 14. Повноваження центральних органів 
виконавчої влади з регулювання відносин у сфері меліорації 
земель 

До повноважень центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, у сфері меліорації 
земель належить: 

здійснення оцінки впливу на довкілля видів 
планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля, а саме рекультивації та меліорації земель 
(управління водними ресурсами для ведення сільського 
господарства, у тому числі із зрошуванням і 
меліорацією) на територіях площею 20 гектарів і більше 
або на територіях та об’єктах природно-заповідного 
фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і 
більше, будівництво меліоративних систем та окремих 
об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних 
систем; 

…. 
Стаття 14. Повноваження центральних органів 

виконавчої влади з регулювання відносин у сфері меліорації 
земель 

….. 

Стаття 14. Повноваження центральних органів 
виконавчої влади з регулювання відносин у сфері меліорації 
земель 

….. 
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До повноважень центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику із здійснення 
державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів у 
сфері меліорації земель, належить: 

1) здійснення державного нагляду (контролю) за: 
….. 
відсутня 
 

До повноважень центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику із здійснення 
державного природоохоронного контролю у сфері 
меліорації земель, належить: 

1) здійснення державного нагляду (контролю) за: 
….. 
дотриманням вимог щодо використання 

водоохоронних захисних лісових насаджень та їх 
охорони; 

технічним станом рибозахисних споруд та 
проведенням рибозахисних заходів на водозабірних та 
інженерних спорудах меліоративних систем. 

Закон України «Про мисливське господарство та полювання» 
Стаття 4. Державне регулювання у галузі 

мисливського господарства та полювання 
Державне регулювання у галузі мисливського 

господарства та полювання здійснюють Кабінет Міністрів 
України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцеві державні адміністрації, центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері лісового 
та мисливського господарства, центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

Стаття 4. Державне регулювання у галузі 
мисливського господарства та полювання 

Державне регулювання у галузі мисливського 
господарства та полювання здійснюють Кабінет Міністрів 
України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцеві державні адміністрації, центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері лісового 
та мисливського господарства, центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 



39 
 

лісового та мисливського господарства, та інші центральні 
органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень. 

лісового та мисливського господарства, центральний 
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 
із здійснення державного природоохоронного контролю, 
та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх 
повноважень. 

Стаття 37. Державний контроль у галузі мисливського 
господарства та полювання 

Державний контроль у галузі мисливського 
господарства та полювання здійснюється Кабінетом 
Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері лісового та 
мисливського господарства, центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, місцевими 
державними адміністраціями, іншими державними органами 
відповідно до законодавства. 

Стаття 37. Державний контроль у галузі 
мисливського господарства та полювання 

Державний контроль у галузі мисливського 
господарства та полювання здійснюється Кабінетом 
Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері лісового та 
мисливського господарства, центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного природоохоронного контролю, 
місцевими державними адміністраціями, іншими 
державними органами відповідно до законодавства. 

Земельний кодекс України 
Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, 

міських рад та їх виконавчих органів у галузі земельних 
відносин 

До повноважень сільських, селищних, міських рад у 
галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст 
належить: 

…. 

Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, 
міських рад та їх виконавчих органів у галузі земельних 
відносин 

До повноважень сільських, селищних, міських рад у 
галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст 
належить: 

…. 
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є) здійснення контролю за використанням та охороною 
земель комунальної власності, додержанням земельного та 
екологічного законодавства; 

…. 

є) здійснення контролю за охороною і 
використанням земель, засміченням та забрудненням 
земель комунальної власності та додержанням 
земельного та природоохоронного законодавства; 

…. 
Стаття 14-2. Повноваження центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у 
галузі земельних відносин 

До компетенції центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів, у галузі 
земельних відносин, належить здійснення державного 
контролю за додержанням органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями всіх форм власності, громадянами 
України, іноземцями та особами без громадянства, а також 
іноземними юридичними особами вимог законодавства про 
використання та охорону земель щодо: 

консервації деградованих і малопродуктивних земель; 
збереження водно-болотних угідь; 

Стаття 14-2. Повноваження центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення природоохоронного контролю у галузі 
земельних відносин. 

Повноваження центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику із здійснення 
природоохоронного контролю у галузі земельних 
відносин визначені Законом України «Про державний 
природоохоронний контроль». 
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виконання екологічних вимог при наданні у власність і 
користування, в тому числі в оренду, земельних ділянок; 

здійснення заходів щодо запобігання забрудненню 
земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, 
стічними водами; 

додержання режиму використання земель природно-
заповідного та іншого природоохоронного призначення; 

додержання екологічних нормативів з питань 
використання та охорони земель; 

установлення та використання водоохоронних зон і 
прибережних захисних смуг, а також додержання режиму 
використання їх територій; 

вирішення інших питань, визначених законами 
України та покладених на нього актами Президента України. 

Стаття 188. Державний контроль за використанням та 
охороною земель 

1. Державний контроль за використанням та охороною 
земель здійснюється центральним органом виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері здійснення 
державного нагляду (контролю) в агропромисловому 
комплексі, а за додержанням вимог законодавства про 
охорону земель - центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, 

Стаття 188. Державний контроль за використанням та 
охороною земель 

1. Державний контроль за використанням та 
охороною земель здійснюється центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
здійснення державного нагляду (контролю) в 
агропромисловому комплексі, а за додержанням вимог 
законодавства про охорону земель - центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного природоохоронного контролю. 
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відтворення і охорони природних ресурсів. 
Стаття 190. Громадський контроль за використанням 

та охороною земель 
Громадський контроль за використанням та охороною 

земель здійснюється громадськими інспекторами, які 
призначаються відповідними органами місцевого 
самоврядування, центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері здійснення державного 
нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, і діють на підставі положення, затвердженого 
центральними органами виконавчої влади, що забезпечують 
формування державної політики у сферах нагляду 
(контролю) в агропромисловому комплексі, охорони 
навколишнього природного середовища. 

Стаття 190. Громадський контроль за використанням 
та охороною земель 

Громадський контроль за використанням та охороною 
земель здійснюється громадськими інспекторами, які 
призначаються відповідними органами місцевого 
самоврядування, центральним органом виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері здійснення 
державного нагляду (контролю) в агропромисловому 
комплексі, центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю, і діють на підставі 
положення, затвердженого центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечують формування державної 
політики у сферах нагляду (контролю) в агропромисловому 
комплексі та центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю. 

Закон України «Про тваринний світ» 
Стаття 3. Об'єкти тваринного світу 
Об'єктами тваринного світу, на які поширюється дія 

цього Закону, є: 
дикі тварини - хордові, в тому числі хребетні (ссавці, 

птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) і безхребетні 
(членистоногі, молюски, голкошкірі та інші) в усьому їх 

Стаття 3. Об'єкти тваринного світу 
Об'єктами тваринного світу, на які поширюється дія 

цього Закону, є: 
дикі тварини – хордові, в тому числі хребетні 

(ссавці, птахи, плазуни, земноводні), водні біоресурси 
(прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на 
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видовому і популяційному різноманітті та на всіх стадіях 
розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), які перебувають у 
стані природної волі, утримуються у напіввільних умовах чи 
в неволі; 

…. 

всіх стадіях розвитку, круглороті, водні безхребетні, у 
тому числі молюски, ракоподібні, черви, голкошкірі, 
губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній 
стадії розвитку, водорості та інші водні рослини) і 
безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та інші) 
в усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на 
всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), 
які перебувають у стані природної волі, утримуються у 
напіввільних умовах чи в неволі; 

…. 
Стаття 8. Припинення права приватної власності на 

об'єкти тваринного світу 
….. 
Право приватної власності на об'єкти тваринного світу 

у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, 
може бути припинено в судовому порядку за позовами 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і 
охорони природних ресурсів. 

Стаття 8. Припинення права приватної власності на 
об'єкти тваринного світу 

….. 
Право приватної власності на об'єкти тваринного світу 

у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, 
може бути припинено в судовому порядку за позовами 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю. 

Стаття 9. Основні вимоги та принципи охорони, 
раціонального використання і відтворення тваринного світу 

Під час проведення заходів щодо охорони, 
раціонального використання і відтворення тваринного світу, 

Стаття 9. Основні вимоги та принципи охорони, 
раціонального використання і відтворення тваринного світу 

Під час проведення заходів щодо охорони, 
раціонального використання і відтворення тваринного світу, 
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а також під час здійснення будь-якої діяльності, яка може 
вплинути на середовище існування диких тварин та стан 
тваринного світу, повинно забезпечуватися додержання 
таких основних вимог і принципів: 

… 
відсутня 

а також під час здійснення будь-якої діяльності, яка може 
вплинути на середовище існування диких тварин та стан 
тваринного світу, повинно забезпечуватися додержання 
таких основних вимог і принципів: 

… 
забезпечення об’єктивного, виваженого, 

раціонального, не виснажливого підходу до наукового 
обґрунтування стану популяцій тваринного світу та 
водних біоресурсів, під час визначення нормативів і 
лімітів їх використання; 

додержання науково обґрунтованих нормативів і 
лімітів використання об'єктів тваринного світу, 
забезпечення невиснажливого їх використання, а також 
відтворення. 

Стаття 11. Державне управління та регулювання у 
галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

Державне управління та регулювання у галузі охорони, 
використання і відтворення тваринного світу здійснюють 
Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, 
уповноважені центральні органи виконавчої влади у галузі 
охорони, використання і відтворення тваринного світу, до 
яких належать центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, центральний орган 

Стаття 11. Державне управління та регулювання у 
галузі охорони, використання і відтворення тваринного 
світу 

Державне управління та регулювання у галузі 
охорони, використання і відтворення тваринного світу 
здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцеві державні 
адміністрації, уповноважені центральні органи виконавчої 
влади у галузі охорони, використання і відтворення 
тваринного світу, до яких належать центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
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виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику із здійснення державного нагляду (контролю) у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері лісового та 
мисливського господарства, центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері рибного 
господарства, інші уповноважені органи виконавчої влади 
відповідно до їх повноважень. 

політики у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику із здійснення 
державного природоохоронного контролю, центральний 
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері лісового та мисливського господарства, центральний 
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері рибного господарства, інші уповноважені органи 
виконавчої влади відповідно до їх повноважень. 

Стаття 16. Загальне використання об'єктів тваринного 
світу 

… 
Під час здійснення загального використання об'єктів 

тваринного світу забороняється знищення тварин, 
руйнування їхнього житла та інших споруд (нір, хаток, лігв, 
гнізд, мурашників, бобрових загат тощо), порушення 
середовища існування тварин і погіршення умов їх 
розмноження. 

Стаття 16. Загальне використання об'єктів 
тваринного світу 

… 
Під час здійснення загального використання об'єктів 

тваринного світу забороняється знищення тварин, 
руйнування їхнього житла та інших споруд (нір, хаток, лігв, 
гнізд, мурашників, бобрових загат тощо), нерестовищ та 
шляхів міграції риб, порушення середовища існування 
тварин і погіршення умов їх розмноження. 

Стаття 17. Спеціальне використання об'єктів 
тваринного світу 

… 
Спеціальне використання об'єктів тваринного світу 

Стаття 17. Спеціальне використання об'єктів 
тваринного світу 

… 
Спеціальне використання об'єктів тваринного світу 
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здійснюється лише за відповідними дозволами чи іншими 
документами, що видаються в порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України. Ця вимога поширюється також 
на власників чи користувачів земельними ділянками, на яких 
перебувають (знаходяться) об'єкти тваринного світу. 

здійснюється лише за відповідними дозволами чи іншими 
документами, що видаються в порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України. Ця вимога поширюється 
також на власників чи користувачів земельними ділянками, 
природними водними об’єктами, на яких перебувають 
(знаходяться) об'єкти тваринного світу. 

Стаття 25. Рибальство 
Рибальством вважається добування риби та водних 

безхребетних. 

Стаття 25. Рибальство 
Рибальством вважається добування риби та водних 

безхребетних, інших водних біоресурсів. 
Стаття 29. Використання корисних властивостей 

життєдіяльності тварин 
Використання корисних властивостей життєдіяльності 

тварин - природних санітарів середовища, запилювачів 
рослин тощо допускається тільки без їх вилучення та 
знищення, погіршення середовища їх існування і без 
заподіяння тваринам іншої шкоди. 

відсутня 

Стаття 29. Використання корисних властивостей 
життєдіяльності тварин 

Використання корисних властивостей життєдіяльності 
тварин - природних санітарів середовища, запилювачів 
рослин тощо допускається тільки без їх вилучення та 
знищення, погіршення середовища їх існування і без 
заподіяння тваринам іншої шкоди. 

Запровадження біологічної меліорації на 
природних водних об’єктах, шляхом вселення певних 
видів гідробіонтів здійснюється за умови позитивних 
висновків проведених наукових досліджень, погоджених 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері охорони 
навколишнього природного середовища. 

Стаття 30. Використання диких тварин з метою 
отримання продуктів їх життєдіяльності 

Стаття 30. Використання диких тварин з метою 
отримання продуктів їх життєдіяльності та відтворення 
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….. 
відсутня 

….. 
Використання плідників анадромних видів риб та 

інших ендемічних видів водних біоресурсів, які 
вилучаються з природного середовища з метою 
отримання потомства або відтворення допускається 
тільки за умови прижиттєвого відбору статевих 
продуктів без їх знищення. 

Стаття 37-1. Наукові дослідження в галузі охорони 
тваринного світу 

З метою забезпечення наукової підтримки заходів з 
охорони, відтворення та раціонального використання об'єктів 
тваринного світу, недопущення погіршення стану 
середовища існування диких тварин організація наукових 
досліджень здійснюється за такими напрямами: 

…. 
складення переліків та екологічних описів територій, 

що мають особливе значення для видів тварин на шляхах їх 
міграції, а також місць зимівлі та розмноження; 

…. 
відсутня 

Стаття 37-1. Наукові дослідження в галузі охорони 
тваринного світу 

З метою забезпечення наукової підтримки заходів з 
охорони, відтворення та раціонального використання 
об'єктів тваринного світу, недопущення погіршення стану 
середовища існування диких тварин організація наукових 
досліджень здійснюється за такими напрямами: 

…. 
складення переліків та екологічних описів територій, 

що мають особливе значення для видів тварин на шляхах їх 
міграції, нерестовищ, а також місць зимівлі та 
розмноження; 

…. 
наукові дослідження в галузі охорони, 

використання, відтворення об’єктів тваринного світу та 
водних біоресурсів погоджуються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері охорони навколишнього природного 
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середовища. 
Стаття 44. Охорона, використання і відтворення 

рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, 
видів тварин 

….. 
відсутня 

Стаття 44. Охорона, використання і відтворення 
рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, 
видів тварин 

….. 
Під час відтворення природних водних об’єктів 

гідробіонтами занесеними до зазначених переліків 
забороняється використання чужорідних видів водних 
біоресурсів. 

Стаття 52-1. Заборонені знаряддя добування об'єктів 
тваринного світу 

Для добування об'єктів тваринного світу 
забороняються виготовлення, збут, застосування, зберігання 
отруйних принад, колючих, давлячих та капканоподібних 
знарядь лову, електроловильних систем (електровудок), 
електрогону, петель, самоловів, самострілів, вибухових 
речовин, пташиного клею та монониткових (волосінних) 
сіток (крім тих, що призначені для промислового лову), а 
також інших засобів, заборонених законом. 

Стаття 52-1. Заборонені знаряддя добування об'єктів 
тваринного світу 

Для добування об'єктів тваринного світу 
забороняються виготовлення, збут, застосування, зберігання 
отруйних принад, колючих, давлячих та капканоподібних 
знарядь лову, електроловильних систем (електровудок), 
електрогону, інших електропристроїв, петель, самоловів, 
самострілів, вибухових речовин, пташиного клею та 
монониткових (волосінних) сіток (крім тих, що призначені 
для промислового лову), а також інших засобів, 
заборонених законом. 

Стаття 57. Державний контроль у галузі охорони, 
використання і відтворення тваринного світу 

Державний контроль у галузі охорони, використання і 
відтворення тваринного світу здійснюється Кабінетом 
Міністрів України, місцевими державними адміністраціями, 

Стаття 57. Державний контроль у галузі охорони, 
використання і відтворення тваринного світу 

Державний контроль у галузі охорони, використання і 
відтворення тваринного світу здійснюється Кабінетом 
Міністрів України, місцевими державними адміністраціями, 
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сільськими, селищними, міськими радами та їх виконавчими 
органами, центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів, центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері мисливського господарства, центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
рибного господарства, органами виконавчої влади 
Автономної Республіки Крим з питань охорони 
навколишнього природного середовища і мисливського 
господарства та полювання, іншими державними органами 
відповідно до закону. 

сільськими, селищними, міськими радами та їх 
виконавчими органами, центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику із здійснення 
державного природоохоронного контролю, центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері мисливського господарства, центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
рибного господарства, органами виконавчої влади 
Автономної Республіки Крим з питань охорони 
навколишнього природного середовища і мисливського 
господарства та полювання, іншими державними органами 
відповідно до закону. 

Стаття 59. Компетенція уповноважених центральних 
органів виконавчої влади та їх територіальних органів, 
органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим щодо 
державного контролю за охороною, використанням і 
відтворенням тваринного світу 

 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і 
охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої 

Стаття 59. Компетенція уповноважених центральних 
органів виконавчої влади та їх територіальних органів, 
органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим 
щодо державного контролю за охороною, використанням і 
відтворенням тваринного світу 

 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю, центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
мисливського господарства, центральний орган виконавчої 
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влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського 
господарства, центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері рибного господарства, а 
на території Автономної Республіки Крим - органи 
виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань 
охорони навколишнього природного середовища і 
мисливського господарства та полювання у встановленому 
законом порядку мають право: 

….. 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і 
охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського 
господарства, центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері рибного господарства, а 
на території Автономної Республіки Крим - органи 
виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань 
охорони навколишнього природного середовища і 
мисливського господарства та полювання мають також інші 
права, передбачені законом. 

влади, що реалізує державну політику у сфері рибного 
господарства, а на території Автономної Республіки Крим - 
органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з 
питань охорони навколишнього природного середовища і 
мисливського господарства та полювання у встановленому 
законом порядку мають право: 

….. 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю, центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
мисливського господарства, центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері рибного 
господарства, а на території Автономної Республіки Крим - 
органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з 
питань охорони навколишнього природного середовища і 
мисливського господарства та полювання мають також інші 
права, передбачені законом. 

Закон України «Про Червону книгу України» 
Стаття 8. Державне управління, регулювання та 

контроль у сфері охорони, використання та відтворення 
Стаття 8. Державне управління, регулювання та 

контроль у сфері охорони, використання та відтворення 
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рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, 
видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної 
книги України 

Державне управління, регулювання та контроль у сфері 
охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що 
перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і 
рослинного світу, занесених до Червоної книги України, 
здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та 
мисливського господарства, центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері рибного 
господарства, центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів, Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцеві державні 
адміністрації, інші уповноважені на це органи виконавчої 
влади відповідно до їх повноважень. 

рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, 
видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної 
книги України 

Державне управління, регулювання та контроль у 
сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і 
таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів 
тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги 
України, здійснюють Кабінет Міністрів України, 
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері лісового та мисливського господарства, 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері рибного господарства, центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного природоохоронного нагляду, Рада 
міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 
адміністрації, інші уповноважені на це органи виконавчої 
влади відповідно до їх повноважень. 

Стаття 8-1. Державний нагляд (контроль) у сфері Стаття 8-1. Державний нагляд (контроль) у сфері 
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використання та відтворення рідкісних і таких, що 
перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і 
рослинного світу, занесених до Червоної книги України 

Державний нагляд (контроль) у сфері використання та 
відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 
зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених 
до Червоної книги України, здійснюється центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів. 

використання та відтворення рідкісних і таких, що 
перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і 
рослинного світу, занесених до Червоної книги України 

Державний нагляд (контроль) у сфері використання та 
відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 
зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених 
до Червоної книги України, здійснюється центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного природоохоронного контролю. 

Закон України «Про охорону земель» 
Стаття 5. Органи, які здійснюють регулювання в галузі 

охорони земель 
….. 
Спеціально уповноваженими центральними органами 

виконавчої влади в галузі охорони земель є: 
….. 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із забезпечення нагляду (контролю) у 
сфері охорони навколишнього природного середовища. 

 

Стаття 5. Органи, які здійснюють регулювання в галузі 
охорони земель 

…… 
Спеціально уповноваженими центральними органами 

виконавчої влади в галузі охорони земель є: 
….центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю. 

 

Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, міських 
рад у галузі охорони земель  

До повноважень сільських, селищних, міських рад у 
галузі охорони земель на території сіл, селищ, міст належать:   

Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, 
міських рад у галузі охорони земель   

….. 
здійснення контролю за охороною і використанням 
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…. 
здійснення контролю за використанням та охороною 

земель комунальної власності;  
…. 

земель, засміченням, забрудненням земель комунальної 
власності; 

…. 
 

Стаття 17-1. Повноваження центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища 

 
 
До повноважень центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, у галузі охорони земель, належать: 

 
здійснення державного нагляду (контролю) за 

додержанням законодавства про використання та охорону 
земель щодо: 

консервації деградованих і малопродуктивних земель; 
збереження водно-болотних угідь; 
виконання екологічних вимог при наданні у власність і 

користування, у тому числі в оренду, земельних ділянок; 
здійснення заходів щодо запобігання забрудненню 

земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, 
стічними водами; 

додержання режиму використання земель природно-
заповідного та іншого природоохоронного призначення, а 
також територій, що підлягають особливій охороні; 

Стаття 17-1. Повноваження центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного природоохоронного контролю 

Повноваження центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику із здійснення 
державного природоохоронного контролю визначення 
Законом України «Про Державний природоохоронний 
контроль». 
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додержання екологічних нормативів з питань 
використання та охорони земель; 

установлення та використання водоохоронних зон і 
прибережних захисних смуг, а також щодо додержання 
режиму використання їх територій; 

ведення будівельних, днопоглиблювальних робіт, 
видобування піску і гравію, прокладення кабелів, 
трубопроводів та інших комунікацій на землях водного 
фонду; 

звернення до адміністративного суду щодо застосування 
заходів реагування у вигляді обмеження чи зупинення 
(тимчасово) або припинення діяльності підприємств і 
об'єктів незалежно від їх підпорядкування та форм власності 
відповідно до закону, якщо їх експлуатація здійснюється з 
порушенням законодавства про охорону земель; 

подання позовів про відшкодування шкоди і втрат, 
заподіяних внаслідок порушення законодавства України про 
охорону земель; 

вирішення інших питань у галузі охорони земель 
відповідно до закону. 

Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» 
Стаття 7. Повноваження центрального органу 

виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної 
політики із здійснення державного нагляду (контролю) у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, 

Стаття 7. Повноваження центрального органу 
виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної 
політики із здійснення державного природоохоронного 
контролю 

Повноваження центрального органу виконавчої 
влади, який забезпечує реалізацію державної політики із 
здійснення державного природоохоронного контролю 
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який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення 
державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів, 
належать: 

а) здійснення державного контролю за дотриманням 
вимог законодавства України про охорону земель у частині: 

додержання органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування, фізичними та юридичними 
особами вимог законодавства України про охорону земель;  

консервації деградованих і малопродуктивних земель;  
збереження водно-болотних угідь;  
виконання екологічних вимог при наданні у власність і 

користування, в тому числі в оренду, земельних ділянок;  
здійснення заходів щодо запобігання забрудненню 

земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, 
стічними водами;  

додержання встановленого законодавством України 
режиму використання земель природно-заповідного та 
іншого природоохоронного призначення, а також територій, 
що підлягають особливій охороні;  

додержання вимог екологічної безпеки під час 
транспортування, зберігання, використання, знешкодження 
та захоронення хімічних засобів захисту рослин, мінеральних 
добрив, токсичних, радіоактивних речовин та відходів;  

додержання екологічних нормативів з питань 
використання та охорони земель;  

додержання вимог екологічної безпеки при розробленні 
нової техніки і технологій для обробки ґрунтів, а також під 

визначені Законом України «Про Державний 
природоохоронний контроль». 
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час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції, 
введення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів;  

б) проведення лабораторного аналізу стану забруднення 
земель, у тому числі радіоактивного, в зонах 
безпосереднього впливу викидів і скидів підприємствами 
забруднюючих речовин, а також у разі виникнення аварій та 
надзвичайних ситуацій;  

в) участь у розробці нормативно-правових актів у сфері 
охорони земель;  

г) організація ліквідації екологічних наслідків аварій, 
залучення до цього підприємств, установ, організацій 
незалежно від підпорядкування та форм власності, а також 
громадян;  

ґ) вирішення інших питань відповідно до закону. 
Лісовий кодекс України 

Стаття 28-1. Повноваження центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
лісового господарства 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері лісового господарства: 

….. 
2) здійснює державний контроль за додержанням 

нормативно-правових актів щодо ведення лісового 
господарства; 

…. 
 

Стаття 28-1. Повноваження центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
лісового господарства 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері лісового господарства: 

… 
2) здійснює контроль підприємств, установ та 

організацій, що належать до сфери його управління, за 
додержанням нормативно-правових актів щодо ведення 
лісового господарства; 

… 
Стаття 29-2. Повноваження центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
Стаття 29-2. Повноваження центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
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здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у 
сфері лісових відносин 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і 
охорони природних ресурсів, у сфері лісових відносин: 

…… 

здійснення державного природоохоронного контролю у 
сфері лісових відносин 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю у сфері лісових відносин: 

…. 

Стаття 94. Державний контроль за охороною, захистом, 
використанням та відтворенням лісів  

Державний контроль за охороною, захистом, 
використанням та відтворенням лісів здійснюється 
Кабінетом Міністрів України, центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів, 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері лісового господарства, органами 
виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань 
лісового господарства та з питань охорони навколишнього 
природного середовища, іншими органами виконавчої влади 
у межах повноважень, визначених законом. 

 

Стаття 94. Державний контроль за охороною, 
захистом, використанням та відтворенням лісів  

Державний контроль за охороною, захистом, 
використанням та відтворенням лісів здійснюється 
Кабінетом Міністрів України, центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного природоохоронного контролю, 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері лісового господарства, органами 
виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань 
лісового господарства та з питань охорони навколишнього 
природного середовища, іншими органами виконавчої влади 
у межах повноважень, визначених законом. 

Стаття 109. Припинення робіт, небезпечних для 
природного стану лісів та їх відтворення  

Стаття 109. Припинення робіт, небезпечних для 
природного стану лісів та їх відтворення  
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Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері лісового господарства, 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику із здійснення державного нагляду (контролю) у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів, місцеві органи виконавчої влади, 
уповноважені органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування у межах своєї компетенції в порядку, 
визначеному законодавчими актами, припиняють роботи, що 
здійснюються підприємствами, установами, організаціями і 
громадянами, якщо під час їх проведення не виконуються 
встановлені технологічні, санітарні та інші спеціальні вимоги 
щодо безпеки природного стану лісів та їх відтворення. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері лісового господарства, 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику із здійснення державного природоохоронного 
контролю, місцеві органи виконавчої влади, уповноважені 
органи державної влади, органи місцевого самоврядування у 
межах своєї компетенції в порядку, визначеному 
законодавчими актами, припиняють роботи, що 
здійснюються підприємствами, установами, організаціями і 
громадянами, якщо під час їх проведення не виконуються 
встановлені технологічні, санітарні та інші спеціальні 
вимоги щодо безпеки природного стану лісів та їх 
відтворення. 

Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» 
Стаття 1. Визначення термінів  
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в 

такому значенні: 
відсутній 
…. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стаття 1. Визначення термінів  
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в 

такому значенні: 
аквакультура (рибництво) – сільськогосподарська 

діяльність із штучного розведення, утримання та 
вирощування гідробіонтів у повністю або частково 
контрольованих умовах для одержання 
сільськогосподарської продукції (продукції 
аквакультури) та її реалізації, виробництва кормів, 
відтворення біоресурсів, ведення селекційно-племінної 
роботи, інтродукції, переселення, акліматизації та 
реакліматизації гідробіонтів, поповнення запасів водних 
біоресурсів, збереження їх біорізноманіття, а також 
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незаконне рибальство - рибальська діяльність, яка 

здійснюється: рибальськими суднами у водах під 
юрисдикцією держави без дозволу цієї держави або з 
порушенням її законів чи регламентів; рибальськими 
суднами під прапором держав, які є договірними сторонами 
міжнародних регіональних рибогосподарських організацій, 
що здійснюють промисел із порушенням заходів щодо 
збереження та управління, ухвалених цими організаціями, 
або відповідних положень міжнародного права; 
рибальськими суднами з порушенням національного 
законодавства або міжнародно-правових зобов'язань, 
включаючи зобов'язання держав, що співпрацюють у рамках 
міжнародних регіональних рибогосподарських організацій; 

 
 
…… 
відсутній 
…. 
 
 
рибне господарство - галузь економіки, завданнями якої 

є вивчення, охорона, відтворення, вирощування, 
використання водних біоресурсів, їх вилучення (добування, 
вилов, збирання), реалізація та переробка з метою одержання 
харчової, технічної, кормової, медичної та іншої продукції, а 
також забезпечення безпеки мореплавства суден флоту 
рибної промисловості; 

надання рекреаційних послуг; 
…. 
незаконне рибальство - рибальська діяльність, яка 

здійснюється: рибальськими суднами у водах під 
юрисдикцією держави без дозволу цієї держави або з 
порушенням її законів чи регламентів; рибальськими 
суднами під прапором держав, які є договірними сторонами 
міжнародних регіональних рибогосподарських організацій, 
що здійснюють промисел із порушенням заходів щодо 
збереження та управління, ухвалених цими організаціями, 
або відповідних положень міжнародного права; 
рибальськими суднами з порушенням національного 
законодавства або міжнародно-правових зобов'язань, 
включаючи зобов'язання держав, що співпрацюють у рамках 
міжнародних регіональних рибогосподарських організацій; 
використання водних біоресурсів загальнодержавного 
значення з порушенням вимог законодавства; 

…… 
об’єкти аквакультури - гідробіонти, що 

використовуються з метою розведення, утримання та 
вирощування в умовах аквакультури; 

….. 
рибне господарство - галузь економіки, завданнями 

якої є вивчення, охорона, відтворення, вирощування (у 
тому числі в умовах аквакультури), використання 
водних біоресурсів, їх вилучення (добування, вилов, 
збирання), реалізація та переробка з метою одержання 
харчової, технічної, кормової, медичної та іншої 
продукції, а також забезпечення безпеки мореплавства 



60 
 

 
рибогосподарська діяльність - діяльність юридичних 

осіб і фізичних осіб - підприємців, пов'язана з вивченням 
водних біоресурсів, їх охороною, відтворенням, спеціальним 
використанням, переробкою, реалізацією тощо 

  
рибогосподарський водний об'єкт (його частина) - 

водний об'єкт (його частина), що використовується або може 
використовуватися для цілей рибного господарства; 

…… 

суден флоту рибної промисловості; 
рибогосподарська діяльність - діяльність 

юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, пов'язана з 
вивченням водних біоресурсів, їх охороною, 
відтворенням, спеціальним використанням, 
аквакультурою, переробкою, реалізацією тощо; 

рибогосподарський водний об'єкт (його частина) - 
водний об'єкт (його частина), за винятком водних 
об’єктів (їх частин) в межах природно-заповідного 
фонду, що використовується або може 
використовуватися для цілей рибного господарства у 
тому числі аквакультури; 

…. 
Стаття 5. Завдання державної політики у галузі рибного 

господарства 
Завданням державної політики у галузі рибного 

господарства є: 
відсутній 
 
 
забезпечення продовольчої безпеки держави; 

 
……. 
 
науково обґрунтоване використання водних біоресурсів; 
…… 
 

Стаття 5. Завдання державної політики у галузі 
рибного господарства 

Завданням державної політики у галузі рибного 
господарства є: 

забезпечення раціонального, не виснажливого 
використання біорізноманіття водних біоресурсів та їх 
збереження; 

забезпечення продовольчої безпеки держави за умови 
сталого розвитку галузі рибного господарства та 
розвитку аквакультури; 

…. 
науково обґрунтоване, невиснажливе використання 

водних біоресурсів; 
….. 

Стаття 6. Державне управління та регулювання у галузі Стаття 6. Державне управління та регулювання у 



61 
 

рибного господарства 
Державне управління та регулювання у галузі рибного 

господарства здійснюють Кабінет Міністрів України, 
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері рибного 
господарства та рибної промисловості, центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
рибного господарства, та інші центральні органи виконавчої 
влади відповідно до їх повноважень, Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцеві державні 
адміністрації. 

 

галузі рибного господарства 
Державне управління та регулювання у галузі рибного 

господарства здійснюють Кабінет Міністрів України, 
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, центральний 
орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері рибного господарства та рибної 
промисловості, центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері рибного господарства, 
центральний орган виконавчої влади, який реалізує 
державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю, та інші центральні органи 
виконавчої влади відповідно до їх повноважень, Рада 
міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 
адміністрації. 

Стаття 8. Повноваження центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері рибного господарства та рибної 
промисловості 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері 
рибного господарства та рибної промисловості, належать: 

визначення пріоритетних напрямів розвитку в галузі 
рибного господарства, узагальнення практики застосування 
законодавства, розроблення пропозицій щодо його 
вдосконалення та внесення в установленому порядку 
проектів законодавчих актів, актів Президента України, 
Кабінету Міністрів України на розгляд Президенту України 

Стаття 8. Повноваження центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері рибного господарства та рибної 
промисловості 

До повноважень центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері рибного господарства та рибної промисловості, 
належать: 

визначення пріоритетних напрямів розвитку в галузі 
рибного господарства в частині сільськогосподарської 
діяльності (аквакультури), узагальнення практики 
застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо 
його вдосконалення та внесення в установленому порядку 
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та Кабінету Міністрів України; 
 
 
…. 
затвердження методики розрахунку збитків, завданих 

рибному господарству внаслідок порушень правил 
рибальства та охорони водних біоресурсів; 

….. 
затвердження порядку штучного розведення 

(відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх 
використання, інструкції про порядок здійснення штучного 
розведення, вирощування водних біоресурсів та їх 
використання у спеціальних товарних рибних господарствах; 

затвердження лімітів спеціального використання 
водних біоресурсів та квот добування; 

…… 
затвердження правил та режимів рибальства, 

добування (вилучення, вилову) та відтворення водних 
біоресурсів; 

……. 
встановлення нормативів екологічної безпеки водних 

об'єктів, що використовуються для потреб рибного 
господарства за погодженням з центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері охорони навколишнього природного 
середовища; 

…… 
 
 

проектів законодавчих актів, актів Президента України, 
Кабінету Міністрів України на розгляд Президенту України 
та Кабінету Міністрів України; 

….. 
розроблення методики розрахунку збитків, завданих 

рибному господарству внаслідок порушень правил 
рибальства та охорони водних біоресурсів; 

…… 
розроблення порядку штучного розведення 

(відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх 
використання та інструкції про порядок здійснення 
штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх 
використання у спеціальних товарних рибних 
господарствах; 

розроблення лімітів спеціального використання 
водних біоресурсів та затвердження квот добування; 

……. 
розроблення правил та режимів рибальства, 

добування (вилучення, вилову) та відтворення водних 
біоресурсів; 

……. 
розроблення нормативів екологічної безпеки водних 

об'єктів, що використовуються для потреб рибного 
господарства за погодженням з центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері охорони навколишнього природного 
середовища; 

……. 
розроблення системи моніторингу 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1270-12/paran15#n15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1270-12/paran15#n15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1270-12/paran15#n15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1972-13/paran13#n13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1972-13/paran13#n13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0134-17/paran4#n4
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1369-12/paran12#n12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1369-12/paran12#n12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1369-12/paran12#n12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1270-12/paran15#n15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1270-12/paran15#n15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1270-12/paran15#n15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1972-13/paran13#n13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1972-13/paran13#n13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0134-17/paran4#n4
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1369-12/paran12#n12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1369-12/paran12#n12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1369-12/paran12#n12
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прийняття інших нормативно-правових актів у галузі 

рибного господарства, у тому числі на виконання 
міжнародно-правових зобов'язань України, відповідно до 
законів України. 

 
 

 

рибопромислових суден; 
розроблення Порядку організації 

рибоприймального пункту за погодженням з 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері охорони 
навколишнього природного середовища. 

прийняття інших нормативно-правових актів у галузі 
рибного господарства, у тому числі на виконання 
міжнародно-правових зобов'язань України, відповідно до 
законів України за погодженням з центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері охорони навколишнього природного 
середовища. 

відсутня Стаття 9-1. Повноваження центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного природоохоронного контролю. 

Повноваження центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику із здійснення 
державного природоохоронного контролю визначені 
Законом України «Про Державний природоохоронний 
контроль». 

відсутня Стаття 9-2. Повноваження центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері охорони навколишнього природного 
середовища 

До повноважень центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері охорони навколишнього природного середовища 
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належить: 
визначення пріоритетних напрямів розвитку в 

галузі рибного господарства в частині використання і 
відтворення водних біоресурсів загальнодержавного 
значення, узагальнення практики застосування 
законодавства, розроблення пропозицій щодо його 
вдосконалення та внесення в установленому порядку 
проектів законодавчих актів, актів Президента України, 
Кабінету Міністрів України на розгляд Президенту 
України та Кабінету Міністрів України; 

погодження науковим установам програм на 
проведення дослідного вилову водних біоресурсів; 

погодження наукових досліджень в галузі охорони, 
використання, відтворення водних біоресурсів; 

 погодження програм, режимів, обґрунтувань, 
висновків щодо проведення біомеліоративних робіт на 
рибогосподарських водних об’єктах; 

погодження нормативів екологічної безпеки водних 
об’єктів, що використовуються для потреб рибного 
господарства; 

затвердження режимів рибогосподарської 
експлуатації рибогосподарських водних об’єктів, в тому 
числі спеціальних товарних рибних господарств; 

затвердження правил та режимів рибальства, 
добування (вилучення, вилову) та відтворення водних 
біоресурсів; 

затвердження лімітів та прогнозів спеціального 
використання водних біоресурсів 

затвердження порядку штучного розведення 
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(відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх 
використання; 

затвердження інструкції про порядок здійснення 
штучного розведення, вирощування водних біоресурсів 
та їх використання у спеціальних товарних рибних 
господарствах; 

видача документів дозвільного характеру у сфері 
рибного господарства за виключенням документів 
дозвільного характеру для цілей аквакультури; 

видача дозволів на будівельні, днопоглиблювальні 
роботи, видобування піску і гравію, прокладання 
кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях 
водного фонду. 

Стаття 21. Державний контроль за провадженням 
рибогосподарської діяльності 

Державний контроль за провадженням 
рибогосподарської діяльності здійснюється центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері рибного господарства, з метою забезпечення: 

…. 
 
 
 
 

Стаття 21. Державний контроль за провадженням 
рибогосподарської діяльності 

Державний контроль за провадженням 
рибогосподарської діяльності здійснюється центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері рибного господарства, центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного природоохоронного контролю, з 
метою забезпечення: 

…. 

Стаття 31. Правила промислового рибальства 
Правила промислового рибальства розробляються на 

основі наукових обґрунтувань за басейновим принципом та 
затверджуються центральним органом виконавчої влади, що 

Стаття 31. Правила промислового рибальства 
Правила промислового рибальства розробляються 

на основі наукових обґрунтувань за басейновим 
принципом, погоджуються центральним органом 
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забезпечує формування державної політики у сфері рибного 
господарства та рибної промисловості. 

Правилами промислового рибальства визначаються 
райони, способи і строки вилучення (вилову, добування, 
збирання) водних біоресурсів, типи, розміри та кількість 
рибопромислових суден, знаряддя вилову, їх кількість, 
допустимі до вилову розміри об'єктів промислу, вимоги щодо 
їх охорони, а також умови користування промисловими 
ділянками рибогосподарських водних об'єктів (їх частинами), 
навантаження на кожний водний об'єкт за кількістю та 
потужністю плавзасобів. 

З метою забезпечення охорони, раціонального 
використання окремих видів водних біоресурсів, а також для 
доповнення, уточнення або зміни зазначених правил можуть 
розроблятися режими для окремих рибогосподарських 
водних об'єктів (їх частин). Режими затверджуються 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері рибного 
господарства та рибної промисловості. 

 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері рибного господарства та рибної 
промисловості та затверджуються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері навколишнього природного 
середовища. 

Правилами промислового рибальства визначаються 
райони, способи і строки вилучення (вилову, добування, 
збирання) водних біоресурсів, типи, розміри та кількість 
рибопромислових суден, знаряддя вилову, їх кількість, 
допустимі до вилову розміри об'єктів промислу, вимоги 
щодо їх охорони, а також умови користування 
промисловими ділянками рибогосподарських водних 
об'єктів (їх частинами), навантаження на кожний водний 
об'єкт за кількістю та потужністю плавзасобів. 

З метою забезпечення охорони, раціонального 
використання окремих видів водних біоресурсів, а також 
для доповнення, уточнення або зміни зазначених правил 
можуть розроблятися режими для окремих 
рибогосподарських водних об'єктів (їх частин). Режими 
затверджуються центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері навколишнього природного середовища 

Закон України «Про утилізацію транспортних засобів» 
Стаття 8. Контроль і нагляд у сфері утилізації 

транспортних засобів 
1. Державний контроль у сфері утилізації транспортних 

засобів здійснюють у межах повноважень, визначених 

Стаття 8. Контроль і нагляд у сфері утилізації 
транспортних засобів 

1. Державний контроль у сфері утилізації транспортних 
засобів здійснюють у межах повноважень, визначених 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0134-17/paran4#n4
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0134-17/paran4#n4


67 
 

законом, центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і 
охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту, 
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну промислову політику. 

….. 

законом, центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю, центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
транспорту, центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну промислову 
політику. 

….. 

Закон України «Про ринок електричної енергії» 
Стаття 14. Охорона навколишнього природного 

середовища 
1. ….. 
3. Рішення про обмеження, тимчасову заборону 

(зупинення) чи припинення діяльності інших об'єктів 
електроенергетики приймають відповідні місцеві органи 
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику із здійснення державного нагляду (контролю) у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів, у межах їхніх повноважень, 
передбачених законом. 

…... 
 
 
 

Стаття 14. Охорона навколишнього природного 
середовища 

1. ….. 
3. Рішення про обмеження, тимчасову заборону 

(зупинення) чи припинення діяльності інших об'єктів 
електроенергетики приймають відповідні місцеві органи 
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику із здійснення державного природоохоронного 
контролю, у межах їхніх повноважень, передбачених 
законом. 

…... 
 

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
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Стаття 16. Тимчасова заборона (зупинення) та 
припинення діяльності підприємств у разі порушення ними 
законодавства про оцінку впливу на довкілля 

1. ….. 
4. Рішення про тимчасову заборону (зупинення) або 

припинення діяльності підприємств у разі порушення ними 
законодавства про оцінку впливу на довкілля приймається 
виключно судом за позовом центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику із здійснення 
державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів, 
його територіальних органів або за позовом інших осіб, 
права та інтереси яких порушено. 

 

Стаття 16. Тимчасова заборона (зупинення) та 
припинення діяльності підприємств у разі порушення ними 
законодавства про оцінку впливу на довкілля 

1. …. 
4. Рішення про тимчасову заборону (зупинення) або 

припинення діяльності підприємств у разі порушення ними 
законодавства про оцінку впливу на довкілля приймається 
виключно судом за позовом центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного природоохоронного контролю, 
його територіальних органів або за позовом інших осіб, 
права та інтереси яких порушено. 

 

Закон України «Про судовий збір» 
Стаття 5. Пільги щодо сплати судового збору 

1. Від сплати судового збору під час розгляду справи в 
усіх судових інстанціях звільняються: 

1) позивачі - у справах про стягнення заробітної плати та 
поновлення на роботі; 

… 
 
 
 

 

Стаття 5. Пільги щодо сплати судового збору 

1. Від сплати судового збору під час розгляду справи в 
усіх судових інстанціях звільняються: 

1) позивачі - у справах про стягнення заробітної плати та 
поновлення на роботі; 

… 

24) позивачі – за подання позовів про відшкодування 
шкоди, заподіяної внаслідок порушення 
природоохоронного законодавства   

Господарський кодекс України 
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Стаття 19. Державний контроль та нагляд за 
господарською діяльністю 

 
1. ….. 
3. Держава здійснює контроль і нагляд за господарською 

діяльністю суб'єктів господарювання у таких сферах: 
відсутня 

Стаття 19. Державний контроль та нагляд за 
господарською діяльністю 

 
1. ….. 
3. Держава здійснює контроль і нагляд за 

господарською діяльністю суб'єктів господарювання у таких 
сферах: 

екологічної безпеки, охорони довкілля, 
використання та охорони природних ресурсів – за 
додержанням суб'єктами господарювання вимог 
природоохоронного законодавства. 

Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та 
використанні генетично модифікованих організмів» 

Стаття 9-2. Повноваження центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 
політики із здійснення державного нагляду (контролю) у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів 

 
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

реалізацію державної політики із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів, здійснює 
державний нагляд і контроль за дотриманням заходів 
біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів 
природного середовища під час створення, дослідження та 

Стаття 9-2. Повноваження центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 
політики із здійснення державного природоохоронного 
контролю 

 
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

реалізацію державної політики із здійснення державного 
природоохоронного контролю, здійснює державний 
нагляд і контроль за дотриманням заходів біологічної і 
генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів природного 
середовища під час створення, дослідження та практичного 
використання ГМО у відкритій системі 
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практичного використання ГМО у відкритій системі. 
Закон України «Про екологічний аудит» 

Стаття 16. Права та обов’язки виконавця екологічного 
аудиту 

…… 
Виконавець екологічного аудиту зобов’язаний: 
 
….. 
невідкладно інформувати про виявлену у процесі 

проведення екологічного аудиту загрозу аварійної ситуації 
керівника (власника) об’єкта екологічного аудиту, 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику із здійснення державного нагляду (контролю) у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів та замовника; 

…. 

Стаття 16. Права та обов’язки виконавця екологічного 
аудиту 

…… 
Виконавець екологічного аудиту зобов’язаний: 
 
….. 
невідкладно інформувати про виявлену у процесі 

проведення екологічного аудиту загрозу аварійної ситуації 
керівника (власника) об’єкта екологічного аудиту, 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику із здійснення державного природоохоронного 
контролю та замовника; 

…. 

Закон України «Про екологічну мережу України» 
Стаття 23. Контроль за формуванням, збереженням та 

використанням екомережі 
 
1. Державний нагляд (контроль) за формуванням, 

збереженням та використанням екомережі, розробленням та 
виконанням регіональних і місцевих схем екомережі 
здійснюється центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, 

Стаття 23. Контроль за формуванням, збереженням та 
використанням екомережі 

 
1. Державний нагляд (контроль) за формуванням, 

збереженням та використанням екомережі, розробленням та 
виконанням регіональних і місцевих схем екомережі 
здійснюється центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролюю. 
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відтворення і охорони природних ресурсів. 
Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» 

Стаття 28. Державне управління у сфері захисту тварин 
від жорстокого поводження  

…..  
Управління у сфері захисту тварин від жорстокого 

поводження в межах своєї компетенції здійснюють: 
…… 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і 
охорони природних ресурсів; 

…... 

Стаття 28. Державне управління у сфері захисту 
тварин від жорстокого поводження  

…..  
Управління у сфері захисту тварин від жорстокого 

поводження в межах своєї компетенції здійснюють: 
…. 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю; 

….. 

Стаття 29-2. Повноваження центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у 
сфері захисту тварин від жорстокого поводження 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері захисту 
тварин від жорстокого поводження належить: 

…... 

Стаття 29-2. Повноваження центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного природоохоронного контролю у 
сфері захисту тварин від жорстокого поводження 

До повноважень центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику із здійснення 
державного природоохоронного контролю, у сфері захисту 
тварин від жорстокого поводження належить: 

….. 
 

Стаття 33. Громадський контроль у сфері захисту Стаття 33. Громадський контроль у сфері захисту 
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тварин від жорстокого поводження  
…...  
Громадські інспектори з охорони довкілля мають право 

складати протоколи за фактами жорстокого поводження з 
тваринами. Ці протоколи розглядаються центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів.  

……. 

тварин від жорстокого поводження  
…...  
Громадські інспектори з охорони довкілля мають право 

складати протоколи за фактами жорстокого поводження з 
тваринами. Ці протоколи розглядаються центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного природоохоронного контролю.  

…... 

Закон України «Про курорти» 
Стаття 17. Надання природних лікувальних ресурсів у 

користування  
…...  
Державний нагляд і контроль за додержанням правил і 

норм використання природних лікувальних ресурсів 
здійснюють центральні органи виконавчої влади, що 
реалізують державну політику у сфері охорони здоров'я, із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сферах 
охорони праці, геологічного вивчення та раціонального 
використання надр, охорони навколишнього природного 
середовища, інші органи виконавчої влади відповідно до 
закону. 

Стаття 17. Надання природних лікувальних ресурсів у 
користування  

…..  
Державний нагляд і контроль за додержанням правил і 

норм використання природних лікувальних ресурсів 
здійснюють центральні органи виконавчої влади, що 
реалізують державну політику у сфері охорони здоров'я, із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сферах 
охорони праці, із здійснення державного 
природоохоронного контролю,  інші органи виконавчої 
влади відповідно до закону. 

Закон України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об'єктах благоустрою зеленого 
господарства м. Києва» 

Стаття 4. Контроль за дотриманням мораторію на 
видалення зелених насаджень 

 

Стаття 4. Контроль за дотриманням мораторію на 
видалення зелених насаджень 
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1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і 
охорони природних ресурсів, здійснює контроль за 
дотриманням мораторію на видалення зелених насаджень 
згідно з вимогами, передбаченими статтями 2-3 цього 
Закону. 

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю здійснює контроль за 
дотриманням мораторію на видалення зелених насаджень 
згідно з вимогами, передбаченими статтями 2-3 цього 
Закону 

Закон України «Про хімічні джерела струму» 
Стаття 15. Контроль якості та екологічної безпеки 

виробництва хімічних джерел струму  
…..  
Державний контроль і нагляд за якістю хімічних джерел 

струму та забезпеченням екологічної безпеки технологічних 
процесів виробництва здійснюється центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
державного контролю за додержанням законодавства про 
захист прав споживачів, центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері державного 
екологічного контролю, в порядку, встановленому законом. 

Стаття 15. Контроль якості та екологічної безпеки 
виробництва хімічних джерел струму  

…..  
Державний контроль і нагляд за якістю хімічних 

джерел струму та забезпеченням екологічної безпеки 
технологічних процесів виробництва здійснюється 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері державного контролю за 
додержанням законодавства про захист прав споживачів, 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю в порядку, встановленому 
законом. 

 
Стаття 22. Державний контроль у сфері хімічних 

джерел струму  
Контроль у сфері хімічних джерел струму здійснюють:  
….. 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

Стаття 22. Державний контроль у сфері хімічних 
джерел струму  

Контроль у сфері хімічних джерел струму здійснюють:  
….. 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
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державну політику у сфері державного екологічного 
контролю, - стосовно забезпечення екологічної безпеки 
виробництва хімічних джерел струму та утилізації 
відпрацьованих хімічних джерел струму, ведення обліку 
обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму 
та передачі їх на утилізацію.  

…... 

державну політику із здійснення державного 
природоохоронного контролю, - стосовно забезпечення 
екологічної безпеки виробництва хімічних джерел струму та 
утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму, ведення 
обліку обсягів накопичення відпрацьованих хімічних 
джерел струму та передачі їх на утилізацію.  

….. 
Закон України «Про Національну поліцію» 

Стаття 23. Основні повноваження поліції 

 

1. Поліція відповідно до покладених на неї завдань: 
….. 
відсутня 

Стаття 23. Основні повноваження поліції 

 

1. Поліція відповідно до покладених на неї завдань: 

….. 

31) спільно із органами державного 
природоохоронного контролю здійснюють заходи 
державного природоохоронного контролю в порядку, 
передбаченому Кабінетом Міністрів України. 

 
 


