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1.8. Наукова доктрина моzовірноzо еко.Іоzі••ноzо права 
УкраЇнІІ 

1.811 НАУКОВА ДОКТРИНА ДОГОВІРНОГО 
ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

Договір є універсальним природним соціальним явищем, 

основним інструментом організації суспільних відносин 

і тому застосовується скрізь як регулятор суспільних від

носин. Саме договір став свого часу мірилом визначення 

обсягу повноважень осіб, які про щось домовляються. Вва
жається, що й право як соціальна категорія виникло за

вдяки появі договору. Традиційно договір розглядається як 

угода двох або більше сторін про встановлення, зміну чи 

припинення відповідних прав і обов'язків. В юридичній 
літературі нині виділяють цивільно-правові договори, до

говірні відносини у сімейній сфері, у сфері праці, господар

ські договори, земельні правочини, договірні відносини 

в аграрній сфері, договори та угоди в конституційному 

праві, договори в адміністративному та фінансовому правїІ. 
Не є винятком й екологічне право. Історії відоме дого

вірне використання природних ресурсів та охорони при

роди, особливо коли згадати спільне використання природ
них об'єктів родовим суспільством, побудованим за прин

ципом неписаного договору про використання спільної те

риторії для задоволення численних потреб. У процесі фор
мування різних типів держав виникали й такі відомі до
говірні форми використання природних ресурсів, як орен

да, сервітут, І<опцесія, охоронні зобов'язання щодо особли

во упікальних природних територій та об'єктів тощо . 
Водночас екологічному праву притаманні всі ознаки 

публічного права, яке встановлює та гарантує верховенство 

інтересів усього суспільства, народу, нації і держави в ці

лому у сфері використання природних ресурсів, охорони 

навколишнього природного середовища та забезпечення 

екологічної безпеки громадян. Тому саме екологічне зако

нодавство наділяє суб'єктів публічної влади компетенцією, 

яку вони зобов' язані реалізувати на користь всього суспіль-

1 Договір як універсальна правова конструкція [Текст] : монографія І 
за ред. А. П. Гетьмана, В. І. Борисової. - Х. : Право, 2012. - 432 с . (Серія 

<•Харківська правова школа •> ). 
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Роз.Іі. r І. До,.трина с"о.инічноzо 
прао<І }\-:ра ЇнІІ 

ства, а також дає змогу при виr<онанні покладених повно

важень обрати раціональні варіанти для їх реалізації. 3 ура

хуванням цього в умовах сучасної децентралізації і демо

кратизації державного управління, удосконалення взаємо

відносин між суб'єктами публічної влади та приватними 
особами (фізичними, юридичними), прагнення держави 

використовувати різноманітні засоби для оптимізації своєї 

діяльності і реалізації суспільних інтересів поряд із тради

ційними імперативними методами правового регулювання 

екологічних правовідносин в екологічному праві широко 

використовуються методи договірного характеру. 

У сучасних умовах до зазначених договірних форм до

даються нові, зокрема, такі як дозвільна система викорис

тюrня природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечен

ня екологічної безпеки, де поряд із договором застосовуєть

ся спеціальний дозвіл, або договори комплексного природо

користування, чи договори екологічного страхування ризи

ків та відповідальності за можливу шкоду для навколиш

нього природного середовища, життя і здоров'я громадян 
від впливів господарської та іншої діяльності. Тому в еко

лого-правовій науці справедливо ставиться питання про 
специфічність договірних відносин в екологічному правР. 

3 таких міркувань у науці екологічного права України 
з 90-х рр. минулого століття розвивається науковий напрям 

договорів в екологічному праві, започаткований харків

СЬІ<ою школою на рівні дисертаційного дослідження щодо 

договірного використання природних ресурсів2 , який було 
продовжено у l{иївському національному університеті іме

ні Тараса Шевченка як спеціальний навчальний курс3 , 
спрямований на засвоєння студентами юридичних факуль

тетів теоретичних знань і формування у них прю<тичних 

вмінь та навичок самостійного розв'язання проблем, які 
1 Бринчук, М. М. Соотношение зкологического права с другими от

расля!УІи права [Текст] І М. М. Бринчук 11 Государство иправо. - 2009. -
м 7. - с. 25- 37. 

2 Соколова, А. К. Договорп на корнстування природними ресурсами 
(Текст] : дис .... канд. юрид. наук : 12.00.06 І А. К. Соколова . - Х., 

1993. - 176 с. 
3 Краснова, М. В. Договори в екологічному праві [Текст] : навч. 

посіб. І М. В. Краснова. - К. : Алерта, 2012. - 218 с. 
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виникають у процесі реалізації норм екологічного законо

давства щодо регулювання специфічних договірних відно

син у сфері використання природних ресурсів, охорони 

навколишнього природного середовища та забезпечення 

екологічної безпеки. 
Питання договорів в екологічному праві порушуються 

й в інших країнах, наприклад, Л. М. Морозом (Республіка 

Білорусь)1 , М. О. Геталовою2 , О. Ф. Суровим3 , Д. В. Хаус

товим4 (всі -Російська Федерація) та іншими, що підтвер

джує важливість і значимість досліджень еколого-правових 

договірних відносин. 

Для обГрунтування теоретичних засад договірного еко

логічного права беруться до уваги сучасні розробки з ана

логічних питань не лише в цивільному5, господарському 

праві6 , а й в теорії права, де справедливо ставиться питан

ня про договори у публічному праві7 • 

Наукова концепція договірного екологічного права бу

дується на застосовуваних в його науці підходах до розу

міння історичних форм взаємодії Суспільства і Природи -
економічної, екологічної (охоронної), захисної та відновлю

вально-відтворювальної (компенсаційної), які є відображен

ням мети і завдань екологічного законодавства (ст. 1 За-

1 Мороз, Л. Н. Улучшение природнь1х ресурсов: договорньrе отноше
ния [Текст] І Л. Н. Мороз. - Минск, 1994. - 72 с. 

2 Геталова, М. А. Договорньrе отношения в области охраньІ окружа
ющей средь1 [Текст] : автореф. дис ... . канд. юрид . наук : 12.00.06 І 
М. А. Геталова. - М., 2002. - 24 с. 

3 Суров, А. Ф. Лицензионно-договорньІе основь1 природопользования 
и охраньІ окружающей средь1 [Текст] : автореф. дис .... канд. юрид. на
ук : 12.00.06 І А. Ф. Суров. - М., 1999. - 29 с. 

4 Хаустов, Д. В. Публичпо-правовьІе договорьr как особьІЙ инструмент 
государственного регулирования природопользовапия [Текст] : автореф. 
дис .... канд. юрид. наук : 12.00.06 І Д. В. Хаустов. - М., 2003. - 25 с. 

5 Договірне право України. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. І 
Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова та ін. ; за ред. О. В. Дзери. -
К. : Юрінком Інтер, 2008. - 896 с. 

6 Беляневпч, О. А. Господарське договірне право України (теоретичні 
аспекти) [Текст] : монографія І О. А. Беляневич. - Юрінком Інтер, 
2006. - 592 с. 

7 Морозова, Л. А. Договорьr в публичном праве: юридическая при
рода. Особенности, классификация [Текст] І Л. А. Морозова 11 Государ
ство и право. - 2009. - N~ 1. - С. 15-22. 
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Ро.J.зі. І /. Локтрщ;а ско,юІ і чноІо 

n(laoa Ук(ІІІЇ ІІ ІІ 

кону України від 25 червня 1991 р. <<Про охорону навко
лишнього природного середовища>>) . 

Так, економічна форма взаємодії Суспільства і Природи 

розкривається через суспільні правовідносини, які спрямо

вані на ефективне використання природних об'єктів та їх 
частин, що залучені до господарського обігу як природні 

ресурси на титулах права власності та права природокорис

тування . Така форма існує з часів виникнення людини як 

біологічного та соціального виду та спрямована на задово

лення численних потреб особи, суспільства і держави у ви
користанні корисних властивостей природних ресурсів . 

У межах цієї форми й починається реалізя.ція договірних 

засад природокористування. 

Відповідно охоронна (екологічна) форма взаємодії Сус
пільства і Природи відображає правові суспільні зв'язки, 

пов'язані з необхідністю охорони природного середовища 

як місця та умови існування людини. Однак формування 

держави, різних економічних умов розвитку поставило таку 

форму в залежність від існуючих форм права власності на 

природні ресурси, коли охороні стали підлягати окремі 

природні ресурси як об'єкти права власності монарха, дер

жави чи окремих осіб. Меншою мірою в цій формі відо

бражено охорону природних ресурсів як об'єктів права 

власності Українського народу, що пря:vто передбачено Кон

ституцісю України ( ст. 13), як об' єктів, від якості та без
печності яких залежить реалізація багатьох екологічних 

прав людини і гро:vтадянина, таких як право на безпечне 

для життя та здоров'я довкілля, право на здійснення за
гального використання природних ресурсів, право на здій

снення рекреаційного природокористування та ін . Проте 

в межах такої форми взаємодії Суспільства і Природи реа

лізуються договірні зобов'язання щодо виконання природо

охоронних заходів. 

Захисна форма взаємодії Суспільства і Природи обу

мовлена потребою захистити життя і здоров'я людини від 
зміненого та забрудненого техногенними впливами сус

пільного виробництва довкілля, що відповідно зумовило 

законодавче закріплення такої категорії, як <<забезпечен

ня екологічної безпеки •>. У межах цієї форми взаємодії 
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Суспільства і Природи реалізуються договори екологічно

го страхування, екологічного аудиту, екологічної експер
тизи та ін. 

На засадах положень Концепції сталого розвитку, яка 

вн:лючає розуміння збереження існуючого стану довкілля 

ЯІ< для сучасних, так і майбутніх поколінь, в основу взає

мин Суспільства і Природи ставиться ідея відновлювально

відтворювальних, або ж компенсаційних заходів, здатних 

зберегти такий стан навколишнього природного середовища 

проведенням широкомасштабних природоохоронних заходів 

різного характеру. Тому-'rо до уваги беруться такі положен
ня законодавства, які визначають завдання, правові прин

ципи, правові гарантії, економічні стимули, засоби юри

дичної відповідальності щодо <<запобігання і ліквідації 

негативного впливу господарсьІ<ої та іншої діяльності на 

навколишнє природне середовище; збереження природних 

ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та 

інших природних комплексів, унікальних територій та 

природних об'єктів; компенсації шкоди, заподіяної пору
шенням законодавства про охорону навколишнього при

родного середовища; поєднання заходів стимулювання і від

повідальності у справі охорони навколишнього природного 

середовища; встановлення екологічного податку та зборів 

за спеціальне використання води, лісових ресурсів, надр; 

проведення широкомасштабних державних заходів щодо 

підтримання, відновлення і поліпшення стану навколиш

нього природного середовища•> тощо (статті 1, 3, 10, 4 1- 49, 
68, 69 Закону України <<Про охорону навколишнього при
родного середовища•> ). 

Саме тому основний акцент при формуванні та розвитку 

сучасних форм взаємодії Суспільства і Природи має бути 

зроблений на економічних та фінансових механізмах, 
у тому числі на ак'rивному впровадженні специфічних до

говорів, зокрема, шляхом розробки та прийняття спеціаль

них проектів законів, таких як <<Про плату за негативні 

впливи на довкілля•> (у цьому законі бажано вказати на 

фіскальну, а не на податкову природу цього платежу), <<Про 

екологічне страхування•> (цим законом бажано визначити 

механізм страхування екологічних ризиків, а не лише від-
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повідальності), <<Про екологічю швестицн>> (такий закон 
міг би запровадити ринок надання природоохоронних по

слуг у світлі законодавства про державно-приватне парт
нерство, про екологічне підприємництво тощо), <<Про еко

логічний фонд >> (цей закон дозволив би формувати єдиний 

фонд охорони навколишнього природного середовища, 

в якому б акумулювалися всі платежі в галузі екології -
збори, стягнення, страхові внески), <<Про компенсацію 

екологічної шкоди>> (цей закон бажано розробити на засадах 
адаптації до Директиви ЄП і РЄ про екологічну відповідаль

ність за попередження та ліквідацію наслідків завданої 

навколишньому середовищу шкоди від 21 квітня 2004 р. 
М 2004/35/СЕ) тощо. 

Отже, екологічне право як галузь публічного права по
кликане врегулювати договори, основною юридичною озна

кою яких доцільно визнати публічний інтерес, загальні 

блага, які передбачають спільну діяльність учасників до
говору для досягнення соціально значимої мети. Зокрема, 

публічний екологічний інтерес та загальні блага як основні 

об'єкти і умови суспільного еколого-правового договору 
визначені статтями 13, 14, 16, 50, 66 Конституції України, 
у яких опосередковано: правовий режим природних ресур

сів як об'єктів права власності Українського народу, від 
імені якого повноваження власника реалізують державні 

органи; землі як національного багатства, яка знаходиться 

під особливою охороною держави; обов'язок держави забез
печувати екологічну безпеку на території України, охоро

няти і захищати право кожного на безпечне для життя 

і здоров'я навколишнє середовище; обов'язок кожного бе
регти природу, відшкодовувати завдану їй шкоду. 

Викладене дозволяє визначити, що норми Основного 
Закону України спрямовані на регулювання різнопланових 
правовідносин , які становлять предмет екологічного права. 
Такі відносини можна класифікувати на основні види еко
лого-правових договірних відносин: а) договірні відносини 

природокористування; б) договірні відносини охорони на

вколишнього природного середовища; в) договірні відноси

ни забезпечення екологічної безпеки. Крім цього, еколого

правові договірні відносини можуть формуватися у сфері 
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відносин з реалізації: екологічних прав громадян, прав 

природоохоронних громадських організацій; права власнос

ті на природні ресурси; права природокористування; еко

логічного управління і контролю; економіко-правового 

механізму у сфері екології; відповідальності за порушення 

вимог екологічного законодавства тощо. 

Договірні відносини в екологічному законодавстві Укра
їни проходять відповідний розвиток в історичному аспекті, 

починаючи з договорів оренди землі, далі - у договірних 
відносинах у праві природокористування 1 • Так, ЗК України 

передбачена можливість купівлі-продажу, міни, ренти, 
дарування, успадкування, застави та здійснення інших 
цивільно-правових угод із земельними ділянками: напри

клад, право земельного сервітуту, право користування чу

жою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 

(емфітевзис) і право користування чужою земельною ді
лянкою для забудови (суперфіцій). 

Водний кодекс України передбачає користування вод

ними об'єктами (їх частинами) на умовах оренди для рибо
розведення, виробництва сільськогосподарської і промис

лової продукції, а також у лікувальних і оздоровчих цілях. 

Лісовий кодекс України передбачає наявність договірних 
засад як механізму реалізації лісових відносин у таких ви

падках: довгострокове тимчасове користування лісами та 

лісові сер ві тути. 

Законодавство про рослинний світ не виключає можливос

ті зас·госування договорів при використанні об'єктів рослин

ного світу. Як правило, більшість договорів оренди об'єктів 
рослинного світу укладається стосовно двох природних 

об'єктів- земельної ділянки і об'єкта рослинного світу. 
Договірні відносини є характерними для фауністичного 

законодавства, особливо щодо таких видів використання 

1 Гетьман, А. П. Договірні відносини в екологічному законодавстві 

України [Текст] І А. П. Гетьман 11 Правові аспекти реалізації екологічної 
та прирадоресурсної політики І матеріали міжнар . наук.-практ. конф. 

7-8 жовт. 2011 р., м . Дніпропетровськ [присвяч. 10-річчю юрид. ф-ту 

НГУ, 20 -річчю Закону України <•Про охорону навколишнього природно
го середовища>> та 15-річчю приєднання України до Конвенції 1979 ро
ку] І редкол.: В. І. Андрейцев [та ін.] - Д. : Нац. гірничий ун-т, 2011. -
с. 50- 57. 
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об'єктів тваринного світу, як мисливство та рибальство. 

Зокрема, це ведення мисливського господарства та корис

тування мисливськими угіддями, забезпечення якості та 

безпеки виготовленої з риби, інших водних живих ресурсів 

харчової продукції для життя і здоров'я населення, лов, 
добування й використання рибних та інших водних живих 

ресурсів й використання рибних та інших водних живих 

ресурсів виключної (морської) економічної зони України 

іноземними юридичними та фізичними особами і деякі 

іпші1 • 

Отже, в основі формування еколого-правових договірних 

відносин лежить загальне поняття категорії <<Природокорис

тування•>, під яким розуміють задоволення потреб особи, 

суспільства і держави за рахунок використання різноманіт

них видів природних ресурсів2 , що включає в себе також 

відведення в навколишнє середовище різних фізичних, хі

мічних, біологічних факторів небезпечного впливу. У цьому 

виnадку вважається, що суспільство і держава дають згоду 

на здійснення суб'єктами господарювання таких впливів, за 

умови додержання встановлених законодавством вимог, 

норм, нормативів , стандартів 'l'a лімітів. У науці екологічно

го права вважається, що <•договори на природокористування 

є поняттям, в якому проглядається ... його конституційно
правова nрирода, спрямована передусім на забезпечення 

екологічної безпеки, що відображає юридично значимі пу

блічні інтереси, в яких не можна не побачити публічно-пра

вовий зміст та значення природокористування •> 3 • 

Саме в цьому відмінність договорів в екологічному пра

ві від договорів у цивільному чи господарському праві. 

Передусім такі договори <•укладаються на предмет викорис-

' Гетьман, А. П. Еколого-правові договори: законодавча ретроспек
тива й сучасність [Текст] І А. П. Гетьман 11 Договір .як універсальна 
nравова конструкція [Текст] І А. П. Гетьман : монографія І за ред . 
А. П. Гетьмана, В. І. Борисової. - Х. : Право, 2012. - С. 325- 344. 

2 Матейкович, М. С. Конституционнь1е основь1 рационального при
родопользования в Российской Федерации [Текст] І М. С. Матейкович 11 
Государство и право. - 2009. - .N~ 11. - С. 45. 

3 Бринчук, М. М. Зколого-правова.я ответственность - самостоятель
ньІЙ внд юридической ответственности [Текст] І М. М. Бринчук 11 Госу
дарство и право. - 2009. - М 4. - С. 46. 
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тавня природних ресурсів, які є об'єктами публічної влас

ності; складаються уповноваженими державними органа

ми - публі чними юридичними особами; укладення догово

ру здійснюється в порядку реалізації повноважень держа

ви - власника по розпорядженню тими чи іншими природ

ними ресурсами; порядок укладення договору визначається 

екологічним законодавством, яке регулює відносини щодо 

земель, вод, надр, атмосферного повітря, лісів та інших 

природних публічних благ і тому покликано охороняти 

переважно публічні екологічні інтереси; умови договору 

в основному визначаються екологічним законодавством, 
а не рівноправними сторонами; додержання умов договору 

контролюється уповноваженим державним органом (а не 

тільки публічною юридичною особою, яка уклала договір)•> 1 • 

Договори в екологічному праві містять установлення, 

які в більшості випадків мають нормативний характер 

і тому займають у правовій системі УІ<раїни місце, подібне 

нормативно-правовим актам . Так, в Україні прийнято окре

мі закони, які покликані забезпечити регулювання дого
вірних відносин у .ІJ.tежах відносин природокористуваю-tя: 

Закони України <<Про оренду землі•> (1998), <<Про мислив
ське господарство і полювання •> (2000), <<Про угоди про 
розподіл продукціЇ •> (1999), <<Про питну воду та питне водо
постачання •> (2002), <<Про рибу, водні живі організми та 
продукцію з них •> (2003), Кодекс України про надра (1994), 
Водний кодекс України (1995, ст. 51), Лісовий кодекс Укра
їни (1994, у ред. 2006, ст.атті 18, 23) та ін. Слід брати до 
уваги, що аналогічні нормативно-правові акти прийняті і в 

інших державах. 

Договори в прирадоресурсній сфері можуть забезпечу
вати й покращення властивостей і якості природних ресур

сів, тому можуть спрямовуватися і на їх охорону. Такі види 

договорів у літературі називають меліоративними, природо

охоронними, рекультиваційними, гідротехнічними та ін.2 

1 Бринчук, М. М. Зколого-правовая ответственность - са~остоятель
ньІіі вид юридпческоrr ответственности [Текст] І М. М. Бринчук 11 Госу
дарство п право. - 2009. - N~ 4. - С. 47. 

2 Мороз, Л. Н. Улучшение природньІх ресурсов: договорньІе отноше
ния [Текст] І Л . Н. Мороз. - Минск, 1994. - 14- 16. 
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Згідно із Законом України від 14 січня 2001 р. N'!? 1389-XIV 
<< Про меліорацію земель>> такі договори можуть розгляда

тися як комплекс заходів, спрямованих на регулювання 

водного, теплового, повітряного та поживного режиму Грун

тів, збереження та підвищення їх родючості та формування 

екологічно збалансованої раціональної структури угідь 

(ст . 1). Виконання відновлювальних робіт передбачено нор
мами Лісового (2006), Водного (1995) кодексів України, за
конів України <<Про охорону земель •> (2003), <<Про тварин
ний світ>> (1992, у ред. 2001), << Про рослинний світ >> (1999). 

У .wежах природоохоронних відносин важлива роль, крім 
відновлювальних, відводиться oxoportнu.и договораJн, які 

покликані забезпечити режим територій та об'єктів, що 

підлягають особливій охороні (природно-заповідного фонду, 

об'єктів історико-культурної спадщини, курортних, оздо
ровчих, рекреаційних та інших зон (закони України <<Про 

природно-заповідний фонд України •> (1992 г . , статті 26, 28, 
30), <<Про охорону культурної спадщини•> (2000), << Про ку

рорти>> (2000)). Зокрема, ст. 7 Закону України <<Про при
родно-заповідпий фонд УкраЇНИ>> передбачено встановлення 

обмежень на використання земельної ділянки або її части
ни у межах природно-заповідного фонду в обсягу, визна

ченому законом або договором. Таке обмеження підлягає 

державній реєстрації і діє протягом строку, встановленого 

законом або договором. 

Наукою екологічного права ставиться питання і по від

ношенню до ліцензійно-договірних оспов природо"ористу 
ван.ня і охорони нав"олишнього серсдовища 1 • При цьому 

враховується, що держава забезпсчус регулювання еколо

гічних відносин імперативними методами, у яких і ліцензія 
(спеціальний дозвіл), і договір створюють підстави для на
буття і права природокористування, і права на здійснення 

ряду видів діяльності, пов'язаних із охороною навr<олиш

нього середовища, оскільки закон забороняє їх здійснення 

без дозволів (інколи спільно з договором). Здійснення такої 
діяльності без зазначених документів є підставою для за-

1 Суров, А. Ф. Лицензпонно -договорньІе основь1 природопользования 
п охрань1 окружающей средь1 [Текст] : автореф. дис .... канд . юрид . на
ук : 12 .00.06 І А. Ф. Суров. - М. , 1999. - 29 с. 
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стосування до винної особи заходів юридичної відповідаль

ності. Відтак підкреслюється, що <•Відносини, які при цьо
му виникають, маю·rь складний юридичний склад, регулю

вання їх здійснює ліцензія (спеціальний дозвіл) і договір, 

який укладається на її основі. Укладення договору не па

ралізує дію ліцензії, внаслідок чого суб'єкти даних право
відносин, які укладають угоду, є пов'язаними не лише 

договорами, але й адміністративними зобов'язаннями >> 1 • 

В екологічному законодавстві України регулюється ціла 

серія видів діяльності, яка підлягає екологічному ліцензу

ванню: поводження з небезпечними речовинами, nідходами, 

агрохімікатами та ін. У ліцензіях (дозволах) на здійснення 

такої діяльності містяться обов'язкові умови, які за озна

ками співвідносяться із істотними умовами договорів. Ін

коли такі дозволи можуть видаватися тільки після прове

дення аукціону (конкурсу з їх продажу), як, наприклад, як 
це визначено законодавством України про надра. 

Відповідно до вимог екологічного законодавства на до

говірних засадах в Україні реалізуються зобов'язання у сфе
рі забезпеченля екологічної безпеки: щодо проведення еко

логічної експертизи, екологічного страхування, екологіч

ного аудиту, екологічної стандартизації, екологічного нор

мування, екологічного інформування, екологічної сертифі

кації та ін. (статті 25 1
, 26-30, 31- 33, 49 Закону України 

від 25 червня 1991 р. <<Про охорону навколишнього при
родного середовища>>, закони України <<Про екологічну 

експертизу>> (1995), <<Про екологічний аудит>> (2004), <•Про 
охорону атмосферного повітря >> (у ред. 2001 р.), <•Про під
твердження відповідності >> (2001), <• Про об'єкти підвищеної 

небезпеки >> та ін.). У межах вимог цих та інших норматив
но-правових актів суб'єкти здійснення екологічно небезпеч

них видів діяльності, шляхом укладення договорів із відпо

відними організаціями на виконання експертних, аудитор
ських, страхових, науково-дослідних, пашукувальних та 

інших робіт, забезпечують необхідні документи - висновки, 

погодження, проекти гранично допустимих викидів і скидів, 

1 Суров, А. Ф. Лицензионно-договорнЬІе основьт природопользованпя 
и охраньт окружающей средьт [Те:кст] : автореф . дис .... канд. юрид. на

ук : 12.00.06 І А. Ф. Суров. - М., 1999. - С. 2. 
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розміщення відходів у навколишньому середовищі, договори 

з метою одержання дозволів на таку діяльність, підтверджу

ють свою екологічну правосуб'єн:тність. 

Коло суб'єктів еколого-правових договірних відносин 
визначається екологічним законодавством, однак найбільш 

точно окреслено в Законі України від 1 червня 2010 р. <<Про 
державно-приватне партнерство •>, у якому прослідковуєть

ся державницький інтерес щодо таких публічно-приватних 
угод, як пошук, розвідка корисних копалин та їх добуван
ня, збір, очищення та розподіл води, обробка відходів тощо 

(ст. 4). Такими суб'єктами виступають: держава Україна, 
Автономна РеспубліІ<а Крим, територіальні громади - дер

жавні партнери - з однієї сторони, юридичні або фізичні 

особи-підприємці - приватні партнери - з другої. Публічно

правовий характер договорів в екологічному праві перед

бачає наявність третьої сторони - основного власника, яким 
с Український народ, а також окремих громадян, яким 
гарантовано реалізацію екологічних прав. 

Стосовно державних партнерів при реалізації еколого
правових договорів слід зазначити, що їх роль - це нала

годження належного організаційного і функціонального їх 

виконання. Ці питання тісно пов'язані з проблемами ви

значення поняття екологічного управління, що такО)К є ак

туальним для науки екологічного права. Відповідно до 

зако1юдавчих визначень в юридичній навчально-методичній 

літературі така категорія розглядається як <<державне 

управління в галузі охорони навколишнього природного 

середовища•> 1 (ст. 16 Закону УІ<раїни <<Про охорону навко
лишнього природного середовища •> ) або ж <<управління 
в галузі екології (тектоекологія) •> 2 , з урахуванням складної 
системи врегульованих правовими нормами відносин, 

у яких реалізується діяльність державних органів, органів 

місцевого самоврядування, громадських організацій, що 
спрямована на забезпечення ефеІ<тивного використання 

1 Екологічне право України : академічний курс [Текст] : підручнпк І 
за заг. ред . Ю. С. Шемшученка. - К. : ТОВ 4Видавництво "Юридпчна 
думка"•>, 2005. - С. 166. 

2 Андрейцев, В. І. Екологічне право : курс лекцій [Текст] : навч. 
посіб. для юрид. фак. вузів І В. І. Андрейцен - К. : Вентурі, 1996. -
с. 133. 
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природних ресурсів, охорону довкілля , забезпечення еко

логічної безпеІ<.И фізичними та юридичними особами, до

держання ними вимог екологічного законодавства, поперед

ження екологічних правопорушень та захист екологічних 

прав громадян. 

Однак найбільш прийнятним має стати термін <•еколо

гі чне управління •>, під яким узагальнено розуміють ме ха

нізм організації та систему діяльності органів державної 

вин:онавчої влади та місцевого самоврядування у галузі 
публічних екологічних відносин, які виникають щодо при

родокористування, відтворення природних ресурсів, забез 

печення еІ<ологічної безпеки1 • 
Категорія <•екологічне управління•> набуває вже й легі

тимного значення. Зокрема, в Основних принципах (стра
тегії) державної екологічної політики України на період до 

2020 року (Закон України від 21 грудня 2010 р . М 2818-VI), 
основним принципом визначено принцип посилення ролі 
е1еологічного управління в системі державного управління 

України з метою досягнення рівності трьох складових ста

лого розвитку (економічної , екологічної, соціальної). У стат
ті 1 Закону України від 17 травня 2001 р. <•Про підтвер

дження відповідності•> наведено поняття системи екологіч

ного управління, під яким розуміється сукупність органі

заційної структури, діяльності і відповідних ресурсів і ме

тодів для формування, здійснення, аналізу і актуалізації 

екологічної політики. 

Отже, екологічне управління в сучасних умовах можна 

розглядати як узагальнену, комплексну категорію, яка 

означає: по-перше, відповідний вид діяльності державної 

влади , органів місцевого самоврядування, громадських 
органів і організацій, а також суб'єктів господарювання; 

по-друге, діяльність у галузі використання приредних ре

сурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної без

пеки, у межах якої можуть бути досягнуті відповідні сус

пільно значимі цілі; по-третє, така діяльність реалізується 
у сфері публічних екологічних відносин; по-четверте, така 

J Екологічне право України [Текст] : підруч. для студ. юрид. спец. 
вищ. навч. закл. І за ред. А. П . Гетьмана та М. В . Шульги. - Х . : 
Право, 2009. - С . 35. 
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діяльність врегульована цілою системою правових норм 
екологічного та іншого законодавства; по-п'яте, така ді

яльність має чітко визначену управлінську (адміністратив

но-правову, переважно державно-владну) спрямованість; 

по-шосте, у межах такої діяльності реалізується, з однієї 

сторони, державна екологічна політика, з другої - забез

печуються потреби та інтереси приватних осіб, територі

альних громад і окремих громадян. 

Значимість поняття екологічного управління впливає на 
найменування сторін в еколого-правових договорах, які 

традиційно стосуються питань суб'є1етів ma1eux договорів. 

Як зазначається в літературі, суб'єктний склад еколого
правових договорів тим і відмінний, що обов'язково хоча 
б одна зі сторін повинна виступати як суб'єкт публічного 

права1 • Тю<ими суб'єктами є Кабінет Міністрів України, 

Міністерство екології та природних ресурсів України, Дер

жавне агентство екологічних інвестицій України, інші 
державні органи, їх територіальні підрозділи у складі дер

жавних адміністрацій, а також органи місцевого самовря
дування - Ради, їх виконавчі комітети. Ці органи забез

печують свої регулятивні владні повноваження, пов'язані 

з передачею природних ресурсів, видачею дозволів на при

родокористування, забезпечуючи при цьому суспільно зна

чимий інтерес. Таких суб'єктів закон називає державн.илtи 
за.lІовн.uІСа.JІU , дepжaвн.UJltLt партн.ера3ІU, орен.додавця.1tи, 
ІСон.цесіон.ера.м.и і m. n. 

Іншими суб'єктами еколого-правових договорів висту

пають фізичні та юридичні особи - підприємці, окрім дер

жавних і комунальних підприємств, які використовують 

природні ресурси, здійснюють екологічно небезпечні види 

діяльності - відвід у навколишнє середовище небезпечних 

відходів, скидів, викидів або інших небезпечних факторів, 

перевезення небезпечних вантажів, використання небез 

печних речовин або об'єктів підвищеної небезпеки, вико

нання еколого-зкспертних, еколого-аудиторських, страхо

вих, підрядних та інших робіт, надання інших послуг у сфе-

1 Хаустов, Д . В. Публично-правовьІе договорь1 как особьrй инструмент 
государственного регулирования лриродолользования [Текст] : автореф. 
дис .... канд. юрид . наук : 12.00.06 І Д. В. Хаустов. - М. , 2003. - С. 20. 
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рі екології. Таких суб'єктів закон може називати приват
ни.1LU партпера.1rи. інвестора.1tи, виконавця.1ш, орендаря.-..ш, 

~-~:онцесіонера.1rи тощо. 

Інколи законодавство вимагає, щоб в угодах були визна
чені документи, які підтверджують повноваження та статус 
таких сторін у відносинах їх підписання (ч. 7 ст. 8 Закону 
України <<Про угоди про розподіл продукціЇ•> ). Як правило, 
повноваження таких сторін визначаються законами, по

ложеннями, статутами та ін. Тим самим підтверджується 

належна правосуб'єктність сторін еколого-правових дого
ворів. 

Права і обов'язки сторін еколого-правових договорів, 

які в них вказані, не повинні суперечити правам і обов'язкам, 

визначеним у законодавстві, у той же час можуть деталі

зуватися з метою належного забезпечення істотних умов 

договорів. Такі права і обов'язки становлять з.11іст еколого
правових договірних відносин. 

Особливий науковий інтерес становить питання про під

стави вини~-~:нення еколого-правових договорів. Як відомо, 
самі договори можуть бути підставою виникнення право

відношення . Водночас для екологічної сфери важливими 

є питання улов виникнення відповідних договірних право

відносин. Такими умовами можуть бути положення зако

нодавчих, програмних та інших актів, у яких визначають

ся можливі суб'єІ<ТИ, об'єкти, зміст щодо укладання відпо
відних угод у сфері екології. Наприклад, згідно із Загально
державною цільовою еко,логічною програмою поводження 
з радіоактивними відходами, затвердженою Законом Укра
їни від 17 вересня 2008 р. 1 (Додаток 1, Паспорт вищезаз
наченої Програми), окреслено державного за.1rовника (МНС 
України), виконавців (підприємства, установи та організа
ції), стро~-~:и виконанІ-іЯпрограмних заходів (2008- 2017 рр), 
прогнозований обсяг джерел їх фінансування (близько 
5 24 7,5 млн грн), а також (Додаток 2) - конкретні завдання 
і заходи по їх виконанню, із розбивкою по періодах і об'ємах 

' Додаток 1 до Загальнодержавної цільової екологічної програми пово
дження з радіоактивними відходами [Текст) : затв. Законом України від 
17 вересня 2008 р. // Відом. Верхов. Ради Україн. - 2009. - N2 5. - Ст. 8 ; 
ст. 1 Закону України від 1 липня 2010 р. <•Про державно-приватне партнер
ство•> [Текст) // Відом. Верхов. Ради Україн. - 2010. - N2 40. - Ст. 524 
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фінансування. Отже, такі положення можуть виступати як 

умови виникнення договірних відносин у сфері поводження 

з радіоактивними відходами, а підставою таких відносин 
буде конкретна угода між МНС України і конкретними 

підприємствами на виконання договорів, наприклад, до

говору пашукувальних робіт на проектування, договору 

підряду на будівництво, договорів на проведення різних 

експертиз по введенню в дію, договору оренди на експлуа

тацію комплексу <• Вектор>> . 
Самостійними умовами виникнення еколого-правових 

договірних відносин виступають положення законодавства 

про обов'язкове проведення аукціонів (торгів) по продажу 
дозволів на спеціальне використання природних ресурсів. 

Наприклад, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 травня 2011 р. N~ 594, у редакції від 25 січ
ня 2012 р. N2 307, якою затверджено Порядок проведення 
аукціонів по nродажу спеціальних дозволів на використан

ня надр, організатором аукціону визначено Держгеонадра, 

а щодо видобування корисних копалин місцевого значення 
на території Автономної Республіки Крим - Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим. Окрім цього, постановою 
Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р . N2 615, 
з настуnними змінами, <•Про затвердження порядку видачі 
дозволів на т<ористування надрами >> nередбачено, що 
невід'ємною частиною дозволу є угода про уJиови Ісористу
вання надрами, що укладається між органом з питань на

дання дозволу і надрокористувачем і містить програму 

робіт, яка оформляється як додаток. Примірні угоди про 
умови користування надрами затверджуються Держгесна
драми (n. 10). 
Фактичною ж підставою виникнення еколого-правових 

договірних відносин є складний юридичний склад, який 

включає: звернення конкретного суб'єкта-природокористувача 

до державного чи самоврядного органу на предмет одержан

ня на договірних умовах nриродного ресурсу у користуван

ня чи спеціального дозволу на таке користування; прове

дення аукціону, якщо таке nередбачено законом, для ви
значення найбільш ефективного користувача природним 

ресурсом; купівля-продаж спеціального дозволу; його ви-
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дача з одночасним оформленням угод на додержання умов 

дозволу; їх державна реєстрація. Інколи законодавець 
встановлює особливі вимоги щодо одержання спеціальних 

дозволів, наприклад, для поводження з небезпечними ре

човинами чи відходами, коли для видачі такого дозволу 
необхідно подати не лише заяву, а й документи про про

ведену екологічну експертизу проектів об'єктів поводжен
ня з такими речовинами, декларацію безпеІ<И, план лока

лізації та ліІ<відації можливих аварій чи катастроф на 

таких об'єктах, договір страхування ризику виникнення 

шкоди для навколишнього природного середовища (статті 
8- 11 Закону України від 18 січня 2001 р . <<Про об'єкти 
підвищеної небезпеки>>). 

Змістовними елементами еколого-правових договорів 
виступають їх об'єкти та пред.1-tет, які співвідносяться 

з об'єктами та предметом екологічного права. Єдності думок 
щодо цих понять у літературі немає. Інколи ці поняття за 

своїм значенням збігаються. При цьому береться до уваги 

зобов'язальний характер правовідносин, у межах яких такі 
договори реалізуються. Наприклад, виділяють юридичюlй 
об'єкт (об'єкти) зобов'язання, яким визначається відповід

на поведінка (дія) зобов'язаної особи, і .1zатеріальний 

об'єкт (об'єкти), якими є ті чи інші об'єкти цивільних 
відносин (майно, гроші)1 • Водночас вважається, що дії, які 
мають бути здійснені однією із сторін зобов'язання на ко

ристь іншої, називаються предметош виконання. Якщо ці 
дії пов'язані з передачею відповідного майна, то поняттям 

предмета виконання охоплюється і конкретне майно2 • 
Об'єкти та предмет еколого-правових договорів, як пра

вило, визначаються законодавством . Так, наприклад, 
об'сктом оренди землі згідно зі ст . 3 Закону України <<Про 

оренду землі>> визначено земельну ділянку. Об'єктами кон 

цесії можуть виступати цілісні майнові комплекси, системи 

цІлІсних майнових комплексів для здійснення діяльності 
у сферах водозабезпечення, відводу і очистки стічних вод, 

1 Цпвільне право України [Текст] : підручник : у 2-х кн. І О. В. Дзе
ра (кер. авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін. ; за ред. О. В. Дзери, 
Н. С. Кузнецової, 2004. - Кн. 1. - С. 628. 

" Там само. - С. 659. 
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забезпечення функціонування зрошувальних і осушуваль
них систем, збору і утилізації сміття, обробки відходів (ст. 3 
Закону України <cllpo концесії>>). У той же час об'єктом 
концесії визначається і розвідка, розробка родовищ корисних 

копалин та їх добування (абз. 5 ч. 2 ст. 3 цього ж Закону). 
У Типовому концесійному договорі, затвердженому постано

вою Кабінету Міністрів України від 12 кві·гня 2000 р. N2 643, 
предметом концесійного договору визначається право кон 

цесіонера протягом визначеного строку створити (побуду
вати) або суттєво покращити і (або) здійснити управління 
(експлуатацію) об'єкта концесії з метою задоволення сус
пільних потреб у відповідній сфері. Об'єктом концесії ви 
значено будівлю, споруду, майновий комплекс, ділянку 

надр тощо. 

В окремих випадках у розділі договору про предмет може 

зазначатися рішення державного органу чи органу місцево

го самоврядування, згідно з яким відповідному суб'єкту 

передано у користування на тих чи інших умовах об'єкт 

природи або інший об'єкт, їх місцезнаходження та ін. 

Відповідно, об'єкта-1m е~еолого-правових договорів мо
жуть бу1'И як природні ресурси (їх час·гини), природно-со

ціальні умови, природні комплекси, ланlІшафти, екологіч

ні системи, так і інші об'єкти матеріального світу - цілісні 

майнові комплекси, споруди, будівлі і т. ін., у тому числі 

об'єкти підвищеної екологічної небезпеки. Пред.ltето:и. 
е~еолого · правових договорів можуть бути відповідн і 
зобов'язання, якими визначаються конкретні правила по
ведінки щодо здійснення того чи іншого виду господарської, 
науково-дослідної, експертної, пошукувальної та іншої ді
яльності: виконати рекультиваційні, водоохоронні, лісо
відновні, риборозвідні, атмосфераочісні та інші заходи, 

провести екологічну експертизу, екологічний аудит, роз

робити проект меліоративних робіт, проект гранично до

пустимих викидів чи скидів забруднюючих речовин та ін. 

ОсобливірТь ~новить об'єкт і предмет договору екологіч
ного страхування - це життя і здоров' я громадян та їх 

майно, майно і доходи юридичних осіб на випадок шкоди, 

заподіяної внаслідок забруднення довкілля і погіршення 
якості природних ресурсів (ст. 49 Закону України <<Про 
охорону навколишнього природного середовища>>) . 
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На договірних засадах здійснюються згідно із законо
давством і екон.0.1tічн.і .методи у галузі екології: кредиту

вання для одержання коштів, необхідних для впроваджен

ня природоохоронних заходів, а також при використанні 

коштів фондів охорони навколишнього природного сере
довища (статті 47- 48 Закону України <<Про охорону навко
лишнього природного середовища>>). З метою виконання 

міжнародних договірних зобов'язань, зокрема в частині 

реалізації Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН 
про зміну клімату, в Україні створено спеціальний держав
ний орган, покликаний реалізувати на договірних засадах 

продаж квот на викиди забруднюючих речовин, впроваджу

вати екологічно виправдані інноваційні та інвестиційні 
проекти, - Державне агентство екологічних інвестицій 
України. 

Питання економічних методів при реалізації еколого

правових договорів стосуються інших їх істотних умов 

(елементів змісту), якими, зокрема є їх цін.а. Особливості 
ціни (вартості робіт) в еколого-правових договорах обмов

лені можливістю залучення до їх виконання коштів місце
вих чи державного бюджетів, фондів охорони навколиш
нього природного середовища, страхових фондів, кредитних 

установ, власних коштів фічичних чи юридичних осіб, 

інших фінансових джерел. Наприклад, згідно зі ст. 9 За
кону України <<Про державно-приватне партнерство>> (2010) 
фінансування такого партнерства можливе за рахунок : 

фінансування ресурсів приватного партнера; фінансових 
ресурсів, залучених в установленому порядку; коштів дер

жавного і місцевого бюджетів; інших джерел, не забороне
них законом. 

~ _ В еколого-правових договорах можуть визначатися фор
~м.и плате~ів, які співвідносяться з формами пл~~ежів у сфе

РІ екологн, наприклад, орендна плата в грошоюи, натураль

ній і відробітковій формі (ст. 22 Закону України << Про 
оренду землі >>). Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону України 
<< Про угоди про розподіл продукції >> під час виконання 
угоди інвестор виплачує податки та збори (обов'язкові пла
тежі), які визначені Податковим кодексом України, а та
кож єдиний внесок на загальнообов'язкове державне со-
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ціальне страхування українських та іноземних громадян, 

прийнятих на роботу в Україні. 
Інколи в еколого-правових договорах може визначатися 

порядок внесення платежів за використання об'єкта дого

вору: щомісячно, щоквартально, раз на рік. Якщо пред

метом еколого-правового договору є виконання відповідних 

робіт, ціна договору може передбачати авансові платежі, 

грошові премії за своєчасність і якість таких робіт. 

Строки еколого-правових договорів пов'язані із питан

ням підстав виникнення, зміни та припинення еколого

правових договорів, які є суттєвими їх умовами і які базу

ються на законодавчо визначених строках договорів певно

го виду. Так, концесійний договір може становити строк не 

менше 10 та не більше 50 років (ст. 9 Закону України <<Про 
концесіЇ>>). Інколи строки еколого-правових договорів обу

мовлені періодами виконуваних робіт (послуг), включаючи 
сезони року, коли вони можуть бути найефективніше реа

лізованими (весна - осінь), або періодами фінансування 

таких робіт. 
Змістовними елементами еколого-правових договорів, та 

й власне правовідносин, у межах яких вони реалізуються, 

є також заходи сти.нулювання та відповідальиості. Як 

правило, у таких договорах містяться розділи, присвячені 

цим питанням. Зокрема, у екологічному праві та законо

давстві заходами стимулювання, у тому числі й щодо до

говорів, можуть в~ступати пільги при оподаткуванні, кре

дитуванні, іншому фінансуванні, при заставі природних 
ресурсів, а тако~ матеріальне та моральне заохочення. 
Пільги передбачен~акож для одержання коштів, необхід
них для реалізації природоохоронних заходів за рахунок 
фондів охорони навколишнього природного середовища 

(статті 4 7- 48 Закону України <<Про охорону навколишньо

го природного середовища>>). Стимулювання у сфері реалі

зації еколого-правових договорів стосується якості викону

ваних природоохоронних заходів. Моральними стимулами 

може вважатися видача авторських свідоцтв, сертифікатів, 

дипломів переможців всеукраїнських конкурсів на звання 
кращий екологічний підприємець року тощо. Таким особам 

може передбачатися пріоритетна видача державних замов-
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лень і сnеціальних дозволів при проведенні конкурсів на 
виконання таких робіт, що, власне, й передбачено еколо

гічним законодавством, що вже зазначалося. 

Так само у межах реалізації спеціальної еколого-право

вої суб'єктності забезпечується виконання договірних та 
позадоговірних відносин щодо несення відповідальності, 

особливо деліктної відповідальності, що фіксується у спе

ціальних розділах зазначених договорів. 

Отже, у сучасних умовах наука екологічного права пред

метно вивчає специфічні еколого-правові договірні відно
сини, які можна визначити як врегульовані нормами еко

логічного, цивільного, господарського, адміністративного, 

фінансового, міжнародного та іншого права і законодавства 

правовідношення, що виникають між органами державної 
влади і місцевого самоврядування (державними партнера

ми, суб'єктами публічного права), з однієї сторони, і фізич

ними чи юридичними особами - підприємцями-природо

користувачами (приватними партнерами, суб'єктами при
ватного права), - з другої сторони. Ці правовідносини ви

никають у зв' язку з передачею на відповідному титулі 

природних ресурсів у користування або надання дозволів 

на здійснення екологічно небезпечних видів діяльності на 

договірних засадах з метою забезпечення балансу суспіль

них, державних та приватних потреб і інтересів у тю<ому 

природокорис'rуванні, додержання при цьому встановлено

го зю<оном правового режиму використання природних 

ресурсів, ,вимог щодо охорони довкілля та забезпечення 

екологічн~ безпеки, забезпечення екологічних прав грома
дян, стимуh:ювання належного виконання природоохорон
них заходів та попередження екологічних правопорушень. 

Сучасні умови суспільного договору у сфері екології 

окреслені в Основних засадах (стратегії) державної еколо
гічної політики України на період до 2020 року, затвердже
них Законом України від 21 грудня 2010 р., де серед прин
ципів державної екологічної політики передбачено, зокре

ма, міжсекторальне партнерство і залучення заінтересова

них сторін; відповідальність нинішніх поколінь людей за 

збереження павколишнього середовища на благо прийдеш
ніх поколінь; пріоритетність вимог <<Забруднювач навко-
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лишнього середовища та користувач природних ресурсів 

платять повну ціну >>; участь громадськості і суб'єктів гос

подарювання у формуванні та реалізації екологічної полі
тики та ін. 

Актуальність питань договорів в екологічному праві 

обумовлена положеннями Указу Президента України від 

12 березня 2013 р. <<Про Національний план дій на 2013 
рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 

2010- 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспро

можна економіка, ефективна держава" >>, де в розділі VI 
<<Дерегуляція, розвиток підприємництва та реформування 

надання адміністративних послуг >> передбачено спрощення 

дозвільної системи та сфери ліцензування, у тому числі 

шляхом внесення змін і доповнень до чинного законодав

ства з урахуванням положень законів України від 6 верес

ня 2012 р. << Про адміністративні послуги >> та від 6 вересня 
2005 р. << Про дозвільну систему у сфері господарської ді

яльності >>, що відповідним чином вплине на удосконалення 

предмета екологічного права та договірних відносин в його 

складі. 
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