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2.3. Становлення та розвиток інституту екологічних прав людини 
у законодавстві України 

2.31 СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК 
ІНСТИТУТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ 

ЛЮДИНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 

Людина, її життя та здоров'я багато в чому залежать від 

впливу створеного нею навколишнього природного середови

ща. І це при тому різноманітті соціально-економічних, по
літичних, культурних та інших її прав і свобод, які про
голошені та зафіксовані у численних законах і підзаконних 
нормативно-правових актах. Саме права та ·свободи визна
чають певні можливості людини для існування та розвитку 

в конкретних історичних умовах. 

На загальнотеоретичному рівні інтерпретація поняття 

<<Права людини>> визначена в таких точках зору: це певним 

чином нормована свобода1 , потреби людини2 , інтереси лю
дини3, форма існування або спосіб прояву моралі4 • 

Зазначені підходи до поняття <<Права людини>> (крім пер

шого), на думку П. М. Рабіновича, відбивають досить сут- · 
тєві, проте не онтологічні <<статуси>> досліджуваного фено

мену, і тільки категорія свободи дозволяє найбільш адек

ватно відобразити саме онтологічну соціальну сутність прав 

людини5 • І з такою позицією, на наш погляд, слід погоди

тися. 

Класифікація основних прав людини має велике зна

чення для розуміння феномену історизму в процесі станов

лення законодавчого регулювання екологічних прав. При-

1 Див.: Нерсесянц, В. С. Права человека в истории политической 
и правовой МЬІсли: от древних до Декларации 1789 г. І В. С. Нерсесянц 
11 Права человека в истории человечества и в совремеином мире. - М., 
1989. - с. 78. 

2 Див.: Мюллерсон, Р. А. Права человека: идеи, нормьr, реальнос
ти І Р. А. Мюллерсон. - М., 1998. - С. 12. 

3 Див. : Шейканов, Н. А. Правовое обеспечение интересов личнос
ти І Н. А. Шейканов. - Свердловск, 1990. - С. 26. 

4 Див.: Милн, А. Права человека и человеческое многообразие І 
А. Милн 11 Международное сотрудничество и права человека.- М., 1989. 
- с. 37. 

5 Рабінович, П. М. Основні права людини: загальнотеоретична ха
рактеристика І П. М. Рабінович 11 Вісн. Акад. прав. наук України. -
1995. - м 2. - с. 25. 
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Розділ 2. Екологічне право в правовій 
системі України 

йняті у 1966 р . міжнародні пакти про права <<соціальні, 

економічні і культурні•>, а також про права <<громадянські 

і політичні•> сформулювали відповідну класифікацію, що 

була відображена у цих назвах і означала значний крок 
з огляду праворегулятивної практики та суспільної науки. 

Країни колишнього СРСР були зорієнтовані у своєму за

конодавстві саме на запропоновану класифікацію прав лю
дини. Зокрема, відповідно до ст. 37 Конституції України 
1978 р. , окремі права особи були об'єднані в такі групи, як: 

соціально-економічні, політичні та особисті. 
У літературних джерелах це питання мало найрізноманіт

ніші з широким діапазоном точки зору. Їх можна узагальни
ти з посиленням на запропоновану П. М. Рабіновичем класи

фікацією основних прав за змістом потреб людини, а саме: 

фізичні (або життєві, вітальні) права - це можливості 
людини , необхідні для її фізичного існування, для задово

лення її біологічних та матеріальних потреб; 

особисті права - це можливості збереження, прояву, 
розвитку та захисту морально-психологічної індивідуаль

ності людини, її світогляду та духовності; 

культурні (гуманітарні) права - це можливості доступу 

до духовних здобутків людства, їх засвоєння, використання 

та участі у подальшому їх розвитку; 

економічні права - це можливості людини реалізувати 

свої здібності і здобувати засоби до існування, беручи участь 

у виробництві матеріальних та інших благ; 

політичні права - це можливості людини брати участь 

у державному і громадському житті, впливати на діяльність 

різноманітних державних органів, а також громадських 
об'єднань політичного спрямування1 • 

Можливі також й інші класифікації основних прав лю

дини за різними критеріями, що супроводжуватимуть такі 

розподіли. Але наведена класифікація важлива з точки зору 

її неподільності і взаємозалежності. Вона охоплює і такий 
різновид, що належить до основних прав людини, як еко

логічні права. 

1 Рабінович, П. М. Основні права людини: загальнотеоретична ха
рактеристика І П . М. Рабінович // Вісн . Акад . прав. наук України . -
1995. - м 2. - с. 26. 
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2.3. Становлення та розвиток інституту екологічних прав людини 
у законодавстві України 

Визначення поняття екологічних прав міститься в окре

мих наукових дослідженнях українських вчених1 • Між 
іншим, як слушно зауважує російська вчена М. І. Васи

льєва, можливо два тлумачення обсягу поняття <•екологіч

ні права >>. Перше - це тільки право на безпечне навко

лишнє середовище. Друге - це конгломерат повноважень, 

прав та обов'язків у сфері природокористування і охорони 

навколишнього природного середовища. Для такого тлума

чення, як вважає М. І. Васильєва, типовим є широке розу

міння прав громадян екологічного характеру2 • На думку 

української вченої Н. Р. Кобецької, слід розрізняти поняття 

<•права громадян у галузі екологічних відносин>> і <•еколо

гічні права громадяН>>. Екологічні права - більш вужче 

поняття, тоді як права громадян у галузі екологічних від

носин включають всі повноваження громадян, які так чи 

інакше пов'язані з навколишнім природним середовищем, 

природними ресурсами3 • 
Запропоновані підходи мають важливе значення для ви

рішення проблеми реалізації екологічних прав, практики 

застосування відповідних еколого-процесуальних норм. 
Але вважаємо за доцільне розглядати обсяг поняття 

екологічних прав у дещо інших аспектах, а саме: у вузько

му розумінні - безпосередньо право на безпечне навколиш

нє природне середовище; у широкому розумінні - як пра

ва, пов'язані із використанням та відтворенням природних 

ресурсів і охороною довкілля. При цьому в останній аспект 

тлумачення обсягу поняття екологічних прав не слід вклю

чати відповідні повноваження та обов'язки, як це роблять 

деякі науковці4 • 

1 Див. , напр.: Анісімова , Г. В. Здійснення громадянами екологічних 
прав : дис .... канд . юрид. наук І Г. В. Анісімова . - Х. , 1996 ; Красно· 
ва, М. В. Гарантії реалізації прав громадян на екологічну інформацію : 
автореф. дис . ... канд. юрид . наук І М. В. Краснова. - К. 1997. 

2 Васильева, М. И. Проблемьr з ащитьr общественного интереса 
в зкологическом праве І М. И. Васильева 11 Государство, и право. - 1999. 
- N2 8 . - с. 50. 

3 Кобецька, Н. Р. Екологічні права громадян України : автореф. дис . 
... канд. юрид. наук І Н. Р. Кобецька. - К. , 1998. 

• Зкологическое право России : учебник І под ред . В. Д. Ермакова 
и А. Я . Сухарева . - М., 1997. - С. 229, 236- 237. 
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Розділ 2. Екологічне право в правовій 
системі України 

Термін <<екологічні права>> вперше в 'Україні як неза
лежній, демократичній, соціальній та правовій державі 

на законодавчому рівні був зафіксований у Законі 'Укра
їни <<Про охорону навколишнього природного середовища>> 

від 25 червня 1991 р. Потім він використовувався у до
кументах з підготовки проекту нової Конституції 'України 
і, нарешті, у прийнятій 28 червня 1996 р. Конституції 
України. 

Але це зовсім не означає, що екологічні права дотепер 

були відсутні. Спробуємо зазирнути в минуле та знайти те 

соціально-правове · явище, яке зараз ми називаємо <<еколо
гічні права людини>>, і надати їм відповідну оцінку. 

Сучасна постановка питання про екологічні права люди

ни спирається на значний попередній досвід людства, перед

усім, у галузі організації суспільного життя людей, право

вого способу регуляції їх поведінки, їх ролі і значення в ото

чуючому світі. Історія прав людини взагалі являє собою 

історію прогресуючого розширення правового визнання 

того чи іншого кола суспільних відносин, історію збагачен

ня й поширення принципу правової рівності на все більш 

широке коло суспільства і відносин . 

Виникнення в історико-політичній думці ідеї природної 

рівності всіх людей (рівності за природою) стало важливою 

віхою в обrрунтуванні такого аспекту, як всезагальність 

і єдність вимог Закону. В процесі поступової універсалізації 

(внутрішньодержавний рівень - міжнародний рівень) по
. ложень про права, уявлення про природжені та невідчужу

вані природні права людини, на думку В. С. Нерсесянца, 
відіграли істотну роль. Ці права, зберігаючись і в умовах 

державності, мають бути визнані та гарантовані публічною 
владою і законом1 • 

Розвиваючи природно-правові погляди антично-просвіт

ницького підходу до людини, Б. Спіноза зазначав, що <<мета 

держави - в дійсності є свобода>>2 • Він підкреслював, що 
природне право кожного не вирішується наперед, оскільки 

1 Нерсес.янц, В. С. Права человека в истории политической и правовой 

мь1сли: отдревних до Декларации 1789 г. І В. С. Нерсесянц // Права чело
века в истории человечества и в совремеином мире. - М., 1989. - С. 27. 

2 Спиноза, Б. Избраннь1е произведения : в 6 т. І Б. Спиноза. - М., 
1957. - т. 2. - с. 261. 
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людина діє за законами своєї природи, пристосовуючись до 

своєї користі, спонукається страхом або надією. 

Теоретичне уявлення про невідчужувані природні права 

людини наклало свій відбиток на конструкцію власне прав 

людини на використання, експлуатацію природних ресурсів, 

їх охорону від знищення, пошкодження, псування, заподі

яння шкоди природі будь-яким іншим способом. 

Найперші тексти загальновідомих і доступних пам'яток 
права, які стосуються охорони природи, наочно демонстру

ють, що встановлення прав у цій сфері першопочаткова 

визначається наперед природними чинниками. У тих міс

цях, де необхідні для життєзабезпечення людей природні 
ресурси були обмежені, правові норми встановлювали такий 
режим їх використання, який задовольняв би природні по

треби людей у питній воді та родючих землях, розумне 

ведення господарства в даних природних умовах. 

Там же, де запаси тих чи інших природних ресурсів були 
величезні, а масштаби їх використання обмежені, що в сукуп

ності становило загрозу для їх виснаження чи знищення як 

засобу і умов життя, правове регулювання здійснювалося 

інакше. У цьому разі природне середовище протистояло лю

дині як сила, з якою необхідно боротися, щоб вижити. Тут 

права природакористувачів переважно визначалися економіч
ними чинниками, реалізовувався механізм охорони власності 

(першопочатково общинної, а згодом і приватної). 

Збільшення масштабів господарського впливу на при

роду приводить до структурування прав відносно окремих 

природних об'єктів, їх використання обмежується або навіть 
забороняється для одних цілей в інтересах ведення інших 

видів господарської діяльності, які визначаються державою 
як пріоритетні. 

Першим писаним документом, який належав до періоду 
правління Ярослава Мудрого в Київській Русі, є Руська 
Правда, від якої, на думку М. Б . Булгакова та А. А. Ялбул

ганова, бере свій початок прирадоохоронне законодавство, 

пов'язане із захистом власницьких прав1 • Руська Правда 

1 Булгаков, М. Б. Природоохранньrе актьr: от ~Русской Правдьr~ до 
Петровских времен І М. Б. Булгаков, А. А. Ялбулганов // Государство 
иправо. - 1996. - М 8 . - С. 137. 
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встановлює право власності на окремі природні об'єкти, які 

перебувають під охороною держави, її статті передбачають 

штраф за крадіжку бобра (власності князя), псування княжої 

борті з бджолами, неумисну порубку дерева та ін. 1 

У подальшому право власності на природні об'єкти з їх 

флорою і фауною як одне з основних прав не порушилося і 

з розвитком феодальних відносин зміцнювало свої позиції, 
зачіпаючи ті чи інші об'єкти природи - диких тварин, які 

є об'єктами полювання, рибні ресурси, лісові багатства 
з різноманіттям фауни і флори, що є в них . 

У цей період державна влада надає великого значення 
захисту лісових ресурсів. Оскільки ліс завжди складав осно

ву економічної та воєнної могутності феодальної держави 

Російської імперії, вже починаючи з XVI ст. суворо заборо
нялася вирубка дерев у зарубовій смузі, штучно утвореній 

на південних кордонах Росії. За указом Івана IV від 1571 р. 
під час щорічних осінніх випалювань полів на русько

польському кордоні для кращого спостереження за супро

тивником заборонялося спалювати л іси і лісові заруби 

у <•государевьІх украинских городоВ>>2 • 
Поряд із захистом лісів починаючи з другої половини 

XVII ст. почали видавати укази, які стосувалися обмежен
ня і регламентації полювання. Достаток тварин і птахів 
сприяв поширенню полювання, яке мало на меті - особис

тий інтерес дворянського стану до заняття полюванням та 

інтереси скарбниці. Усе це мало велике позитивне значення 

для охорони і захисту дикої фауни. Відомо, що указами 

царя окремі території Мурманського узбережжя, які вико

ристовувалися для царевого полювання, оголошувалися 

заповідниками. У свою чергу, казенні інтереси примусили 

із середини XVII ст. оголошувати заповідними цілі райони 
Сибіру і Далекого Сходу, де хутровий промисел ставав хи

жацьким3. 

1 Правда Русская : комментарий : в 2 т. - М. ; Л., 1947. - Т. 2. 
2 Цит. за: Булгаков, М. Б. Природоохранньtе актьt: от «Русской 

Правдьt• до Петровских времен І М. Б. Булгаков, А. А. Ялбулганов 11 
Государство и право. - 1996. - М 8. - С. 140. 

3 Див.: Вилков, О. Н. Промьtсльr и зкология в феодальной Сибири І 
О. Н. Вилков 11 Изв . Сибир. отд-ния АН СССР. Сер. История, филология 
и философия. - Новосибирск, 1989. - ВЬІп. 3. - С. 39. 
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Достаток водоймищ, а відповідно риби й інших водних 

тварин, що знаходилися в них, тривалий час не вимагали 
спеціальних заходів їх правової охорони. Уперше захист 

права приватної власності на рибні багатства передбачався 

в Соборному уложенні 1649 р. 1 

Таким чином, основним екологічним правом, яке з'явилося 
в період феодальної держави, слід вважати право власності 

(держави в цілому, царевої родини, окремих станів) на при
родні ресурси, що становили економічний і воєнний інтерес. 

У той же період уперше видаються укази про захист до

вкілля в зоні проживання людини (вживаючи сучасну тер

мінологію - санітарні норми). Виконання відповідних са- . 
нітарних норм було зумовлене необхідністю запобігання 
і боротьби з епідеміями - найбільшим лихом середньовіч

ної держави. За указом російського царя від 1640 р. перед
бачалися заходи охорони населення від масових захворю

вань у місцях його проживання, а також приписувалося, 

що саме слід виконати для боротьби з порушенням санітарно
епідеміологічних правил2 • 

На початку XVIII ст. проблема охорони середовища про
живання людини набуває особливої актуальності. Напри

клад, згідно з таким правовим документом , як <<Учрежденія 

для упр~;~.вленія губерніЙ •> 1775 р . земський справник 
зобов'язаний стежити, <<чтобьr везде на местах и дорогах 
бьrла чистота•> 3 • Відповідно до Уложення про покарання 
кримінальні та виправні 1845 р., <<если кто-либо построит 

признанньrе по закону вредньrми для чистотьr воздуха или 

водьr фабрику, мануфактуру или завод в городе или хотя 
и вне города, но вьrше оного по течению реки или протоки, 

то сии заведения уничтожаются на счет виновного и он по

двергается аресту на время от семи дней до трех месяцев 

или денежному взьrсканию не свьrше трехсот рублеЙ •>4 • 

1 Российское законодательство Х-ХХ веков. - М., 1990. - Т. З. - С. 430. 
2 Про заходи щодо виконання санітарних правил див.: Булгаков, М. Б. 

Природоохранньrе актьr : от ~Русской Правдьr~ до Петровских времен І 

М. Б. Булгаков, А. А. Ялбулганов 11 Государство иправо. - 1996.- N~ 8. 
- с. 146-147. 

3 Российское законодательство Х-ХХ веков. - М. , 1990. - Т. 5. - С. 223. 
4 Цит. за: Голиченков, А. К. Зкологический контроль : теория, прак

тика правового регулирования : дис ... . д-ра юрид. наук І А. К . Голи

ченков. - М., 1992. - С . 32. 
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Викладені тут положення законодавства XVIII ст. доповню

ють історичні аспекти охорони атмосферного повітря, що міс

тяться в дослідженнях Н. І. Малишка. Так, у Лікарняному 

статуті 1905 р. у розділі <<Про охорону чистоти повітря>> зазна

чалося, що <<полиция наблюдает, дабьr на улицах, дорогах, 
мостах и возле оньrх нигде не бьrло ничего такого, что может 

заражать воздух >> . Там же встановлювалося, що <<Заводьr, 
мануфактурнЬІе и другие заведения, вредньrе чистоте воздуха 

и водьІ, должньт бьтть устраиваемьте по особьтм правилам, 

изложенньтм в Уставах о промьrшленности и Строительном>> . 

Заборонялося будівництво фабрик і заводів, що завдають шко

ди чистоті повітря в містах і вище міст за течією рік та протоків. 

У 1833 р. були видані правила <<Про розміщення і влаштуван

ня приватних заводів, мануфактурних, фабричних та інших 

закладів у С.-Петербурзі>>, які передбачали, що <<все вредньте 

газьr, могущие отделяться при производстве работ, должнЬІ бьтть 

непременно поглощаемьr или сжигаемьІ>>1 • У цьому документі 
промислові підприємства залежно від шкідливості впливу на 

атмосферне повітря поділялися на три категорії, а підприємства 

третьої категорії не повинні були розташовуватися в містР. 

Таким чином, у правових документах XIV ст. уперше 
з'являються норми, що передбачають життєве середовище 

людини, захист життєво необхідних для людей об'єктів при

роди - атмосферного повітря, води, r'рунту. На думку ро

сійських вчених, що досліджують проблеми історії розвитку 

правових норм охорони довкілля, розвиток капіталізму до
дав нових рис у правове регулювання відносин суспільства 

і природи. Законодавство не могло ігнорувати процеси, 

пов'язані з розвитком капіталістичного підприємництва 

і промисловості, хоча нерідко намагалося обмежитися комп

ромісом між інтересами підприємців і земельних власників. 

Виникають спроби правового регулювання природокорис

тування в загальних інтересах підтримання чистоти, по

рядку, боротьби з епідеміями та ін. з 

1 Цит. за: Мальrшко, Н. И . ГосударственньІй контроль за охраной 
атмосферного воздуха І Н. И. Мальrшко. -Киев, 1982. - С. 19. 

2 Там само. - С. 20. 
3 Див. : Голиченков, А. К. Очерки истории зкологического права: раз

витие правовьrх идей охраньr природьr І А. К. Голиченков, Т. Е. Новицкая, 

Т. Е. Чиркин 11 Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. - 1991. - М 1. - С. 55, 57. 
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Створення відповідних правових норм, а також їх реа

лізацію в процесі правового регулювання суспільних від

носин природокористування, на нашу думку, слід розгля

дати як передумову зародження правового явища, яке ми 

називаємо безпечним для людини середовищем існування. 
За відсутності відповідного об'єктивного права, держава 

опосередковано передбачає механізм його захисту, а саме: 

вибір місця будівництва шкідливих для певних об'єктів 

природи промислових та інших підприємств, необхідність 

поглинання або спалювання газів, які негативно впливають 
на атмосферне повітря, та ін. 

На початку ХХ ст. внаслідок різкого підвищення, ви

користання землі для потреб сільського господарства, про
мисловості, транспорту виникла реальна загроза зникнення 

не тільки окремих об'єктів природи, а й цілих природних 

ландшафтів. Виникає необхідність захисту природного се

редовища як єдиного комплексу, де суб'єктивне право лю
дини на безпечні умови життя визначається ступенем без
пеки середовища її існування. 

У цей період виникає громадський природоохоронний рух. 
У 1905 р. питаннями охорони природи займаються Московське 
товариство дослідників природи, а також Російське географіч

не товариство, яке створило у 1912 р. Постійну природоохо
ронну комісію. Створюються місцеві товариства охорони при

роди, а також заповідники, які сприяють збереженню в не

змінному стані окремих видів тварин і рослин, цікавих гео

логічних об'єктів, найбільш типових ділянок ландшафтів. 

Перший державний заповідник - <•СупутинськиЙ>> - був 
організований у 1911 р. У 1912 та 1916 рр. було створено де
кілька державних заповідників: на острові Мориця (Латвія), 

Баргузинський, Салиський, <•Кедрова ПадЬ» та ін. 

Російське географічне товариство стало ініціатором одно

го з важливих <•починів>> того періоду - створення першо

го в Росії закону про охорону природи, проект якого був 

розроблений у 1915- 1916 рр . Постійною природоохоронною 

комісією. 

На жаль, соціально-економічні зруйнування, що відбу
лися роком пізніше, не сприяли прийняттю цього важли

вого закону. 
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Жовтневий переворот 1917 р. не тільки змінив державно
політичний, економічний та соціальний уклад країни, а й вніс 

істотні корективи у природоохоронну діяльність. Процес охо
рони природи, де остання розглядалася як м1сце 1снування 

людини, необхідна для її життєдіяльності сфера, перетворю

ється у процес споживання, експлуатацн, використання при

родних ресурсів і в цілому навколишнього природного сере

довища. Турбота про чистоту атмосферного повітря і водних 

ресурсів, місць проживання людини відсувається на другі по

зиції. Переважаючим стає право на добування різних власти

востей і якостей об'єктів природи (право на експлуатацію). 
У Декреті, прийнятому ІІ Всеросійським з'їздом Рад 

робочих, солдатських та селянських депутатів від 26 жовтня 
1917 р. про землю, закладається принцип експлуатації при
родних ресурсів як основний зміст екологічних прав грома

дян. Так, згідно із <<Селянським наказом про землю>>, що 

став складовою частиною Декрету про землю, вся земля 

(державна, удільна, кабінетська, монастирська, церковна, 

посесійна, майоратна, приватновласницька, громадська, 

селянська тощо) відчужується безплатно і переходить у ко

ристування всіх працюючих на ній: <<Всі надра землі, руда, 
нафта, вугілля, сіль і т. д., а також ліси і води, що мають 

загальнодержавне значення, переходять у виключне корис

тування державою. Всі дрібні річки, озера, ліси та ін. пере
ходять у користування общин, за умови завідування ними 

місцевими органами самоврядування>>1 • 
3а Декретом ВЦВК від 27 січня 1918 р. про соціалізацію 

землі2 земля переходить у користування всього трудового 

народу. При цьому права користування землею у своїй на

лежності було обмежене колом тих суб'єктів, які обробляли 

її своєю працею. 

Декрет ВЦВК від 27 травня 1918 р. про ліси3 встановив, 

що всім громадянам належить право на користування лісом. 

Кожний громадянин мав право <<брати участь у побічних 

користуваННЯХ>>, <<ВХОДЯЧИ у ЛіСИ>>. 

Поряд з цим у законодавстві зазначеного періоду починає 

складатися тенденція до встановлення норм, що передбачають 
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екологічні обов'язки громадян. Згідно з Декретом про ліси 
кожний громадянин був зобов'язаний <<всіма доступними за

собами охороняти ліси від пожеж, потрав, псування, нападу 

комах і т. п. і вживати заходів щодо дбайливого ставлення 
до загальнонародного блага та до якомога бережливого ви
трачання одержаних лісових матеріалів>>. 

Першим з нормативних актів післяжовтневого періоду, 

який передбачає охорону природних територій з метою ство

рення умов для життєдіяльності людини, відновлення її 

оздоровчих функцій, став Декрет РНК про лікувальні міс

цевості загальнодержавного значення від 4 квітня 1919 р. 1 

До лікувальних місцевостей (або курортів) належали місця 

з джерелами лікувальних (мінеральних та хімічно нейтраль

них) вод або з лікувальними грязями, соленоозерні, лиман
ні та морські купальні, кліматичні та гірські станції, а та

кож місця для користування кумисолікуванням. Ліси, що 

виростають у межах округів гірської та санітарної охорони 

лікувальних місцевостей, оголошувалися захищеними. 

Наступним нормативним актом, що передбачав можли

вість використання природних ландшафтів і комплексів як 
оздоровча-відновлювального місця життєдіяльності людини, 
був Декрет РНК про використання Криму для лікування 
трудящих від 21 грудня 1920 р. 2 

Поряд з охороною і захистом територій, що мають 

лікувально-оздоровче (курортне) значення для людини, при

ймаються нормативні акти, які" стосуються збереження 
особливо цінних у науковому, культурно-пізнавальному та 

естетичному аспектах природно-заповідних зон. 

Декретом РНК про охорону пам'яток природи, садів 

і парків від 16 вересня 1921 р.3 ділянки природи і окремі 
витвори (тварини, рослини, гірські породи і т. д.), що ста

новлять особливу наукову і культурно-історичну цінність 

та потребують охорони, могли бути оголошені недоторкан

ними пам'ятками природи. Більш значні за площею ділян

ки природи, відомі своїми пам'ятками, оголошувалися за
повідниками і національними парками. 

1 СУ РСФСР. - 1919. - М 19. - Ст. 230. 
2 Об охране окружающей средЬІ : сб. док . партии и правительства 

1917- 1981 гг. - м., 198 1. - с. 51-52. 
3 СУ РСФСР. - 1921. - М 65. - Ст. 492. 
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На додаток і в розвиток цього нормативного акта 7 січня 
1924 р. РНК і ВЦВК прийняли Декрет про облік і охорону 

пам'яток мистецтва, старовини та природи1 , яким заборо

нялися самовільна рубка заповідного лісу і винищення на
саджень, а також полювання на звірів і птахів, рибальство, 

розорення гнізд, експлуатація надр і землі, меліораційні 

роботи в місцевостях, що підлягають особливій охороні. 

Прийняття нормативно-правових актів, що регламенту

·ють використання лікувально-оздоровчих (курортних) і осо

бливо охоронюваних (заповідних) природних територій 

і комплексів з метою захисту життя і здоров'я людини, 

створення необхідних для її функціонування умов, у перші 

роки так званого <<комуністичного будівництва>> не набуло 

подальшого якісного розвитку. Продовжував розширятися 

лише кількісний арсенал таких актів. У 1925 р. приймаєть

ся Декрет ВЦВК і РНК РСФРР про охорону ділянок при

роди та її окремих витворів, що мають переважно наукове 

або культурно-істориЧне значення2 , а 20 червня 1930 р. -
постанова ВЦВК і РНК РСФРР <<Про охорону і розвиток 

природних багатств РСФРР>>3 • Приймаються декрети РНК 

по формуванню заповідників - Астраханського (квітень 
1919 р.), Ільменського (травень 1920 р.), Байкальського (сі

чень 1921 р.), Кримського (липень 1923 р.), які є національ
ним надбанням і призначені виключно для виконання на

укових і науково-технічних завдань 4 • 

Відсутність у цей період правових основ екологічної без
пеки людини (її права на здорове довкілля) можна поясни
ти егоїстичними інтересами правлячої в державі партії 

лише ексnлуатувати об'єкти природи, підкорити природу 

владі людини, не прогнозуючи тих негативних наслідків, 

які настануть у майбутньому. У словах В. Леніна було за

кладено споживацьке ставлення до природи, а відповідно 

і до самої людини, коли він писав: << .. .природа нескінченна, 
як нескінченна і найдрібніша крихітка ЇЇ>> . Не випадково 

1 СУ РСФСР. - 1924. - М 18 . - Ст. 179. 
2 Декретьr, инструкции и распоряжения НКП по охране природьr. 

- М., 1929. 
3 СУ РСФСР. - 1930.- М 30. - Ст. 397. 
4 Заповедники Советского Союза. - М., 1969. 
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у Конституції СРСР 1924 р. і Конституції СРСР 1936 р. 
було закріплено право державної власності на землю, її над

ра, води, ліси і можливість експлуатувати ці природні ре

сурси лише на праві користування. 

Ті незначні правові норми, що регламентують викорис

тання лікувально-оздоровчих і особливо охоронюваних 

комплексів, не компенсували людині її суб'єктивного права 
на здорове (або безпечне) довкілля. 

Війна, яка завдала країні величезних втрат, похитнула 

пануючий погляд про безмежність природних ресурсів1 • 

Тому післявоєнний період розвитку екологічного законодав

ства характеризується прийняттям численних нормативних 

актів, спрямованих на поліпшення діяльності по охороні 

природи. 

Поряд з охороною і захистом окремих природних об'єктів 
намітився прогрес в організації створення і функціонуван

ня особливо охоронюваних природних територій. До 1947 р. 
у СРСР налічувався 91 заповідник загальноЮ площею 
12 млн га2 , що гарантувало нормальну охорону природного 

комплексу і створювало умови для реалізації фізіологічних, 

культурно-виховних та естетичних функцій людини. 

Велике значення для життєдіяльності людини, охорони 

її місця проживання мала постанова Ради Міністрів СРСР 

<<Про заходи боротьби з забрудненням атмосферного повітря 
та про поліпшення санітарно-гігієнічних умов населених 

місць>> від 29 травня 1949 р.3 Це був перший нормативний 
акт національного законодавства, який заклав фундамент 

правового регулювання суспільних відносин, що виникають 

з приводу забезпечення права людини на здорове довкілля. 

Бідповідно до цієї постанови було заборонено затверджен
ня проектів будівництва, реконструкції чи відновлення про

мислових підприємств, окремих цехів і агрегатів, електро

станцій та електроцентралей, під час експлуатації яких в ат-

1 Див.: Голиченков, В. К. Очерки истории зкологического nрава І 
В. К. Голиченков, Т. Е. Новицкая, С. В. Чиркин 11 Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 11, Право. - 1991. - М 6. - С. 54. 

2 Див.: Макаров, В. Н. Охрана nриродь1 в СССР І В. Н. Макаров. -
м., 1974. - с. 38. 

3 Об охране окружающей средЬІ : сб. док. nартии и nравительства 
1917- 1981 гг. - м., 1981. - с. 90- 93. 
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мосферне повітря викидаються зола, неспалене вугілля, кіпоть 

і пил, якщо в проектах будівництва не передбачені споруджен

ня для уловлювання газу; очищення доменного газу від пилу 

і подальше використання його як добриво та ін. (п. 1). 
Міністерствам і відомствам заборонялося вводити в дію 

нові підприємства, окремі цехи чи агрегати, що викидають 

в атмосферне повітря шкідливі гази, пари та пил, без забез

печення очищення промислових викидів (п . 4). Крім того, 
передбачалася розробка перспективного плану заходів щодо 

організації боротьби із забрудненням повітря, водоймищ і 
Грунту промисловими викидами та відходами з урахуванням 

у ньому випуску необхідних для зазначених цілей обладнан

ня, приладів автоматичного контролю по визначенню шкід
ливих і небезпечних концентрацій забруднень у повітрі, ви

дання технічних і санітарних нормативів, черговості і строків 

закінчення робіт по будівництву очисних споруджень та 

устаткувань на всіх діючих промислових підприємствах, які 

не мають таких споруджень та устаткувань (п. 9). · 
Названою постановою Міністерству охорони здоров'я СРСР 

дозволялося організувати у складі Державної санітарної ін
спекції Міністерства охорони здоров'я СРСР групу спеціаліс

тів для контролю за санітарною охороною атмосферного по

вітря від забруднення промисловими викидами (п. 8). Тим 
самим започатковувалася санітарно-епідеміологічна охорона 

атмосферного повітря від забруднення з метою створення 

сприятливих життєвих умов для людини. 

Після прийняття цієї постанови протягом двадцяти років 

питання про охорону атмосферного повітря та інших об'єктів 

природи як життєвого середовища людини в законодавчій 

політиці колишнього СРСР не обговорювалося. Аж до 1968-
1969 рр., коли були прийняті постанова партії та уряду <<Про 
заходи щодо подальшого поліпшення охорони здоров'я і роз
витку медичної науки в країні >> (1968) та Основи законодав
ства Союзу РСР і союзних республік про охорону здоров'я 

(1969), не було прийнято жодного нормативного акта, який 
би безпосередньо передбачав охорону довкілля як життєво

го середовища людини . 

Втім опосередковане право людини на здорове життєве 

середовище закріплюється у деяких нормативно-правових 
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актах, які приймаються у цей період. Так , у постанові Ради 

Міністрів СРСР <<Про заходи щодо укріплення використан

ня і посилення охорони водних ресурсів СРСР •> від 22 квіт
ня 1960 р. констатувалося, що <<використання водоймищ 
для спускання неочищених виробничих і побутових вод 

призвело до надмірного їх забруднення. Особливо сильно 

забруднені ріки Волга, Кама, Беляр, Урал, Сіверський До
нець, Чусова, Москва-ріка та ін. Окремі ділянки цих рік 

стають не тільки не придатними для господарських потреб, 

купання, спорту та відпочинку, а й становлять небезпеку 

для населеннЯ>> 1 • Цією постановою заборонялося приймати 
та вводити в експлуатацію підприємства, цехи та агрегати, 

.які викидають стічні води, без виконання заходів, що за

безпечують очищення і знешкодження цих вод. Пуск таких 
підприємств, цехів та агрегатів допускався тільки з до

зволу Державної санітарної інспекції Міністерства охорони 

здоров'я СРСР. 

У цей період у всіх республіках СРСР приймаються рес

публіканські закони про охорону природи. Закон Україн

ської РСР <<Про охорону природи Української РСР•> було 

прийнято 30 червня 1960 р. 2 

У цілому цей Закон був спрямований на регулювання 

суспільних відносин, пов'язаних з охороною природи та її 

окремих об'єктів. Наприклад, відповідно до ч. 2 ст. 1 цьо
го Закону <<державній охороні і регулюванню використан

ня на території Української РСР підлягають: земля, надра, 
водні ресурси, ліси, полезахисні і водоохоронні лісосмуги, 

зелені насадження, типові ландшафти, курортні місцевос

ті, рідкісні і визначні природні об'єкти, державні заповід

ники і заказники, тваринний світ, атмосферне повітря та 
інші природні багатства як такі, що використовуються 

в господарському обороті, так і ті, що не експлуатуються •> . 

А у ч. 3 ст. 1 зазначалося, що в інтересах охорони приро 
ди забороняється така господарська діяльність, яка може 

шкідливо вплинути на стан природних багатств, призво

дить до ерозії r'рунтів, забруднення і обміління водойм, 

забруднення повітря, знищення корисних тварин і рослин, 

1 СП СССР. - 1960. - N2 6 . - Ст. 36. 
2 Відом . Верхов. Ради УРСР. - 1960. - М 23. - Ст. 175. 
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зруйнування або пошкодження інших цінних об'єктів при
роди1. 

Втім окремі норми зазначеного Закону містили положен
ня, що передбачали охорону об'єктів природи як життєвого 
середовища людини. Згідно зі ст. 21 цього Закону, <<повітря 
в населених пунктах, курортних районах, місцях масового 

відпочинку трудящих, зелених зонах підлягає охороні від 
забруднення шкідливими газами і парами, сажею, пилом 

та іншими речовинами, які негативно впливають на 

санітарно-гігієнічний стан населених пунктів, шкодять 

здоров'ю людини>>. Таким чином, в аналізованому нормативно

правовому акті опосередковано передбачалося суб'єктивне 
право людини на безпечне для здоров'я атJV1:осферне повітря 
як складову частину довкілля. 

Що стосується Закону РРФСР <<Про охорону природи 
в РРФСР>> від 27 жовтня 1960 р. 2 , то він, на жаль, не містив 
нормативних положень, які б передбачали охорону природи 
як необхідного для життєдіяльності людини життєвого се

редовища. Лише побічно ст. 10 цього Закону встановлювала 
охорону всієї сукупності природних умов курортних місце

востей, лісопаркових захисних поясів та приміських зелених 

зон, що сприяє їх лікувальному та оздоровчому призначен

ню. Крім того, заборонялося винищення непромислових 
диких тварин, якщо вони не спричиняли шкоди здоров'ю 

населення (ст. 11). 
Наступний етап у становленні суб'єктивного права лю

дини на здорове довкілля пов'язаний з прийняттям 19 груд
ня 1969 р. Закону СРСР <<Основи законодавства Союзу РСР 
і союзних республік про охорону здоров'я>>3 • Згідно з цим 
актом охорона здоров'я населення забезпечувалася системою 
соціально-економічних та медико-санітарних заходів і здій

снювалася шляхом: проведення заходів щодо оздоровлення 

зовнішнього середовища, забезпечення санітарної охорони 

водоймищ, Грунту та атмосферного повітря; розширення 

мережі санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку, 

1 У редакції Закону УРСР від 25 червня 1964 р. // Відом. Верхов . 
Ради УРСР. - 1964. - М 2 7. - Ст. 378. 

2 Ведомости Верхов. Совета РСФСР. - 1960. - М 40. - Ст. 586. 
3 Об охране окружающей средь1 : сб. документов партии и прави

тельства . 1917- 1981 гг.- М., 1981. - С. 163-175. 
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пансіонатів , туристичних баз, інших установ для лікування 

і відпочинку трудящих та деяких інших. 

Основами законодавства про охорону здоров'я на керів
ників підприємств, установ та організацій при проектуван

ні, будівництві, реконструкції та експлуатації об'єктів по

кладалися обов'язки здійснювати заходи щодо запобігання 
забрудненню атмосферного повітря, водоймищ, підземних 

вод та Грунту. Заборонялося введення нових і таких, що 

реконструюються, підприємств, цехів, дільниць, установок 

та інших об'єктів, які не забезпечують ефективність очи

щення, знешкодження, уловлювання шкідливих викидів та 

відходів. 

Таким чином, цим Законом серед інших заходів, що 

регулюють суспільні відносини в галузі охорони здоров'я 

населення, передбачалися й такі, які були пов'язані зі ство

ренням сприятливих екологічних умов у місцях проживан

ня людини. Інакше кажучи, у людини виникало суб'єктивне 
право вимагати створення екологічних умов, необхідних 

і достатніх для охорони її здоров'я. 

Серед нормативних актів, прийнятих на початку 1970-х рр., 

важливе місце належало постанові Ради Міністрів СРСР 
<<Про заходи щодо зниження шуму на промислових підпри

ємствах, в містах та інших населених пунктах>> від 3 груд
ня 1973 р. 1 , яка з метою захисту людей від шкідливого 

впливу шуму зобов'язувала міністерства і відомства роз

робити та здійснити комплекс інженерно-технічних і орга

нізаційних заходів щодо зниження рівня шуму до санітар

них норм, які, зокрема, передбачають: впровадження мало

шумних технологічних процесів; застосування в необхідних 

випадках автоматичного та дистанційного управління, що 
виключає контакт тих, хто працює, з обладнанням, яке 
створює інтенсивний шум; забезпечення утримання вулич

них покриттів, трамвайних шляхів, а також транспортних 

засобів, технологічного обладнання та механізованого ін

струменту в стані, що не викликає підвищеного шуму при 

їх експлуатації, та ін. 

Боротьбі з шумом у 1960-1970-х рр. були присвячені 

також спеціальні постанови Уряду УРСР. Зокрема, з цього 

1 ЗП СРСР. - 1973. - М 22. - Ст. 123. 
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питання приймалися постанови Ради Міністрів УРСР <<Про 
заходи щодо обмеження виробничого та побутового шуму 

і боротьбу з НИМ >> від 28 березня 1969 р. 1 , <<Про заходи що

до зниження шуму на промислових підприємствах, в містах· 

та j нших населених пунктах>> від 3 грудня 1973 р. 2 , а також 

<<Про додаткові заходи щодо зниження шуму на промисло

вих підприємствах, в містах та інших населених пунктах>> 
від 12 січня 1979 р.3 

Організація правового захисту людини від шумового 
впливу становила важливий аспект створення умов для її 

здорового довкілля, виробничої діяльності та відпочинку. 

Мабуть, без перебільшення можна сказати, що вперше 
взаємозв'язок між охороною природи і суб'єктивним правом 

людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля найбільш 
рельєфно простежується в постанові Верховної Ради СРСР 

<<Про заходи щодо подальшого поліпшення охорони природи 
і раціонального використання природних ресурсів >> від 20 ве
ресня 1972 р. Як зазначалося в цій постанові, охорона при
роди і раціональне використання природних ресурсів в умо

вах поступового розвитку промисловості, транспорту та 

сільського господарства, зростання різноманітних матері

альних і культурних потреб народу стають одним з най

важливіших загальнодержавних завдань. Його вирішення 
нерозривно пов'язане з охороною здоров'я населення, забез

печенням людини необхідними умовами для плідної праці 

та відпочинку. 

У резолютивній частині цієї постанови було записано : 

<< Вважати одним з найважливіших державних завдань 

невпинну турботу про охорону природи і найкраще ви

користання природних ресурсів, суворе додержання за

конодавства про охорону землі та її надр , лісів і вод , 

тваринний і рослинний світ, атмосферне повітря, маючи 

на увазі, що науково-технічний прогрес повинен сполуча

тися з бережливим ставленням до природи та її ресурсів , 

сприяти створенню найбільш сприятливих умов для жит

тя і здоров'я ... >> . 

202 

1 ЗП УРСР. - 1969. - М 3. - Ст. 38. 
2 Там само. - 1973. - N~ 12. - Ст. 98 . 
3 Рад. Україна . - 1979. - 17 лют. 



2.3. Становлення та розвиток інституту екологічних прав людини 
у законодавстві України 

Отже, зазначена постанова вводить в національний за

конодавчий обіг термін <<Сприятливі умови для життя 
і здоров'я•>, безпосередньо пов'язуючи його з якістю і станом 

довкілля. Безумовно, використання такої термінології в на

ціональному законодавстві стало можливим завдяки при

йняттю на Стокгольмській конференції ООН щодо навколиш

нього середовища Декларації про оточуюче людину середови

ще (1972), де сформульований такий принцип: <<Людина має 
основне право на свободу, рівність та сприятливі умови жит

тя в навколишньому середовищі, якість якого дозволяє вес

ти гідне та квітуче життя, і несе головну відповідальність за 

охорону і поліпшення довкілля на благо нинішніх та май

бутніх поколінь >>1 • У Декларації прямо не говориться про 
право людини на сприятливе довкілля. Однак фактично в ній 

було відображено саме це право через конструкцію права 

людини на <<сприятливі умови життя в навколишньому сере

довищі, якість якого дозволяє вести гідне та квітуче життя>>, 

що справило позитивний вплив на оновлюване екологічне 

законодавство колишніх СРСР та УРСР. 

Поряд із розвитком законодавства, що забезпечує люди
ні її право на безпечне довкілля (екологічне право у вузько
му розумінні), нового імпульсу набуває розвиток екологіч

них прав людини в широкому розумінні, до яких належить 

право на користування природними ресурсами, право на 

здійснення громадського контролю за використанням і охо
роною довкілля та ін. Їх встановлення і закріплення пов'язані 
з кодифікацією екологічного законодавства СРСР, яка була 
започаткована прийняттям 13 грудня 1968 р. Основ земель
ного законодавства Союзу РСР та союзних республік2 • Від

повідно до ст. 1 цих Основ завданнями земельного законо
давства є регулювання земельних відносин з метою забез

печення раціонального використання земель, створення 

умов для підвищення їх ефективності, охорона прав орга

нізацій і громадян, зміцнення законності в галузі земельних 

відносин . 

1 В защиту Земли: Основнь1е документьІ по окружающей среде, 
nрин.ять1е на симnазиумах в Фуне, Кокойоке и конференции в Стокголь

ме. - М., 1981. - С. 58 . 
2 Ведомости Верхов. Совета СССР. - 1968. - N2 51. - Ст. 485. 
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Основи земельного законодавства практично не проводи

ли розмежування між правами і обов'язками землекористу

вачів, об'єднуючи їх не тільки однією статтею, а й єдиним 

змістом. Так, згідно зі ст. 11 цього нормативного акта земле
користувачі мають право і зобов'язані користуватися земель
ними ділянками з тими цілями, для яких вони їм надані. 

Крім того, не було чіткого розмежування між екологіч

ними (земельними) правами, пов'язаними з користуванням 

об'єктом природи (землею), та майновими правами, що ви

никають у зв'язку з існуючими земельними відносинами. 

Наприклад, суб'єктам права користування надавалося пра

во: споруджувати житлові, виробничі, культурно-побутові 

та інші будівлі і споруди (майнові права); здійснювати по

сіви сільськогосподарських культур, посадку лісових, плодо
вих, декоративних та інших насаджень (різновид екологіч
них прав - земельні права); користуватися сінокосами, 

пасовищами та іншими угіддями (різновид екологічних 

прав - земельні права); використовувати для потреб госпо

дарства наявні на земельній ділянці загальнопоширені 

корисні копалини, торф та водні об'єкти, а також експлуа

тувати інші корисні властивості землі (різновид екологічних 
прав - земельні права); вимагати відшкодування збитків 

(майнові права) . 

Таке злиття екологічних (земельних) та майнових прав 

можна пояснити наявністю права виключної державної 

власності на землю, а також пріоритетом колективного пра

ва користування землею (право колгосnного землекористу

вання) над індивідуальним землекористуванням. 

У nеріод з 1970 по 1980 р . приймаються також Основи 

водного законодавства Союзу РСР і союзних ресnублік1 , 
Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про 

надра2 , Основи лісового законодавства Союзу РСР і союзних 
республік3 , закони СРСР <<Про охорону атмосферного 

повітря>>\ <<Про охорону та використання тваринного світу>>5 • 

1 Ведомости Верхов. Совета СССР. - 1970. - М 50. - Ст. 566. 
2 Там само . - 1975. - N2 29. - Ст. 474. 
3 Там само. - 1977. - М 25. - Ст. 388. 
4 Там само. - 1980. - М 27. - Ст. 528. 
5 Там само. - Ст. 530. 
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У кожному з наведених нормативно-правових актів по

різному співвідносяться право користування відповідними 
об'єктами природи, обов'язки щодо їх охорони, а також 
майнові права, що виникають у зв'язку з існуючими від

носинами. Однак їх особливістю стало те, що в них не тіль

ки закріплювалося право громадян на користування при

родними ресурсами, а й визначалися гарантії його здійснен

ня. Такими гарантіями були: передбачений у наведених 

нормативно-правових актах перелік підстав припинення 

відповідних видів природокористування (землекористуван
ня, водокористування, надрокористування, лісокористуван

ня та ін.); відшкодування збитків у випадках припинення 

або зміни умов природокористування; встановлений порядок 

вирішення спорів з питань порушення правил експлуатації 
об'єктів природи; судовий захист порушених прав. 

Перелік підстав припинення видів права природокорис

тування в деяких з названих нормативно-правових актів 

був вичерпним (наприклад, в Основах земельного законо

давства), а в інших такий перелік не обмежувався лише 
тими підставами, які містилися в Основах. Проте всі під
стави повинні були міститися в законодавчих актах. Тим 

самим обмежувалося свавілля чиновників від органів дер

жавної влади та управління стосовно реалізації права при

родокористування і можливості його припинення. 

Збитки, заподіяні громадянам внаслідок припинення чи 

зміни умов землекористування, водокористування, лісоко

ристування та ін., підлягали відшкодуванню у випадках 

і порядку, що встановлювалися Радою Міністрів СРСР. На
приклад, Урядом СРСР 9 серпня 1974 р. було затверджено 
постанову <<Про відшкодування збитків землекористувачам 
і втрат сільськогосподарського виробництва при відводі 

земель для державних чи громадських потреб>>1 • 
Порядок вирішення спорів з питань порушення прав на 

експлуатацію об'єктів природи (екологічних спорів) як один 

з елементів гарантій здійснення видів права природокорис

тування містився не в наведених Основах законодавства, 

а в республіканських кодексах і законах, прийнятих на 

виконання цих Основ. Найбільш повно порядок вирішення 

1 СП СССР. - 1974. - N~ 17. -Ст. 97. 
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спорів був урегульований у земельному, водному законодав
стві та законодавстві про надра. Так, відповідно до Земель
ного кодексу УРСР1 , прийнятого 8 липня 1970 р., земельні 
спори розглядалися Радою Міністрів УРСР, виконавчими 

комітетами місцевих рад. Майнові спори, пов'язані з земель

ними відносинами, між державними, кооперативними (крім 

колгоспів), громадськими підприємствами, установами та 
організаціями розглядалися органами арбітражу, а в яких 

сторонами чи однією із сторін були колгоспи або громадя

ни, -розглядалися в судовому порядку. 

У Земельному кодексі УРСР визначалися компетенція 
Ради Міністрів УРСР, виконавчих комітетів, обласної, ра

йонної, міської, селищної та сільської рад народних депу
татів у частині вирішення спорів, права і обов'язки сторін, 

оскарження рішень по земельних спорах, порядок вирішен

ня спорів з питань користування земельними ділянками, 

розташованими на території іншої союзної республіки, а та

кож вирішення земельних спорів між співвласниками ін

дивідуальних будов. 

Відповідно до Водного кодексу УРСР, прийнятому 9 черв
ня 1972 р. 2 , спори про водокористування вирішувалИся 
Радою Міністрів УРСР, виконавчими комітетами місцевих 

Рад, а також органами по регулюванню використання. і охо

рони вод, іншими уповноваженими на те державними орга

нами. У цьому Кодексі встановлювалися компетенція від
повідних органів у частині вирішення спорів про водокорис

тування, порядок розгляду спорів, права та обов'язки сторін 

у спорах про водокористування, а також порядок оскаржен

ня рішень по спорах. Аналогічні положення містилися 

в Кодексі про надра УРСР3 • 
У Лісовому кодексі УРСР, прийнятому 13 грудня 1979 р.4 , 

та в Законі УРСР <<Про охорону атмосферного повітря>> від 
27 листопада 1981 р. 5 порядок вирішення відповідних видів 
екологічних спорів обмежувався лише переліченням систе
ми державних органів, що розглядають такі категорії спо-
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2 Там само. - 1972. - М 24. - Ст. 200. 
3 Там само. - 1976. - М 27. - Ст. 225. 
4 Там само. - 1979. - N~ 52. - Ст. 673. 
5 Там само. - 1981. - М 49. - Ст. 833. 
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рів, а в Законі УРСР <<Про охорону і використання тварин

ного світу>> від 27 листопада 1981 р.1 містилася відсилкава 

стаття, що стосувалася порядку вирішення спорів з питань 
користування тваринним світом. 

Проте законодавче закріплення <<адміністративного >> по

рядку вирішення спорів щодо порушення права користуван

ня об'єктами природи стало важливим етапом подальшого 

закріплення та реалізації екологічних (у широкому розу

мінні) прав людини. 

Уперше в Основах земельного, водного, лісового законо
давства, законодавства про надра, фауністичного та атмо

сфераповітряного законодавства, а також республіканських 

кодексах і законах, що стосуються регулювання відповідних 

видів відносин, були закріплені й деякі інші екологічні (у ши

рокому розумінні) права людини. Так, громадянин мав 

право брати безпосередню участь у реалізації заходів щодо 

раціонального використання і охорони вод, вносити пропо

зиції про поліпшення використання і охорони вод (ст. 18 ВК 
УРСР від 9 червня 1972 р.), раціонального використання 
і охорони земель (ст. 123 ЗК УРСР від 8 липня 1970 р.), 
здійснення заходів щодо охорони надр і раціонального їх 
використання (ст. 79 Кодексу про надра УРСР від 25 червня 
1976 р.), брати участь у проведенні заходів щодо раціональ
ного використання, відтворення, охорони та захисту лісів, 

вносити пропозиції про поліпшення використання, відтво

рення, охорони та захисту лісів (ст. 18 ЛК УРСР від 13 груд
ня 1979 р.) , поліпшення охорони атмосферного повітря 

(ст. 9 Закону УРСР <<Про охорону атмосферного повітря>> від 

27 листопада 1981 р.), брати участь у здійсненні заходів що

до охорони і раціонального використання тваринного світу, 
вносити пропозиції про поліпшення охорони і використання 

тваринного світу (ст. 11 Закону УРСР <<Про охорону і ви
користання тваринного світу•> від 27 листопада 1981 р.). 

Деякими з нормативно-правових актів, що діяли в пері

од 1970-1980-х років, передбачалися й інші екологічні 

(в широкому розумінні) права громадян . Наприклад, Статут 

Українського товариства охорони природи, затверджений 

1 Відом. Верхов. Ради УРСР. - 1981. - М 49. - Ст. 835. 
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постановою Ради Міністрів УРСР від 12 жовтня 1973 р. 1 , 

надавав право громадянам, які є членами цієї громадської 

організації, здійснювати громадський контроль за проведен
ням заходів щодо збереження, розвитку та раціонального 

використання природних багатств, за додержанням чинного 

законодавства по охороні природи, брати участь у наукових 

експедиціях, наукових конференціях, семінарах, присвяче
них проблемам охорони природи, та деякі інші права. 

У 1977 р. приймаються чергова Конституція (Основний 
Закон) СРСР, а також конституції союзних республік. Про

те в них право громадян на сприятливе або безпечне для 

життя і здоров'я довкілля в прямій формі не передбачалося. 

Тим часом опосередковане правове значення для формуван

ня відповідного суб'єктивного права мала ст. 18 Конституції 
СРСР, якою визначалося, що в країні, в інтересах ниніш
нього і майбутнього поколінь, вживаються необхідні заходи 

щодо охорони і науково обГрунтованого, раціонального ви

користання землі та її надр, водних ресурсів, рослинного 

і тваринного світу, для збереження в чистоті повітря, води, 

забезпечення відтворення природних багатств і поліпшення 

оточуючого людину середовища. Крім того, у ст. 42 Консти
туції СРСР передбачалась охорона здоров'я населення за

ходами, пов'язаними з охороною довкілля. 
У зв'язку з цим в юридичній літературі виникло питан

ня: чому законодавець "надто обережно ставиться до офіцій

ного закріплення цього права? Адже до прийняття Консти
туції СРСР 1977 р. у багатьох країнах соціалістичної орієн
тації право громадян на здорове довкілля вже було зафік

соване безпосередньо в конституціях або законах про охо

рону довкілля2 • Слід також зазначити, що питання про 
необхідність законодавчого забезпечення права громадян на 

сприятливе довкілля неодноразово обговорювалося в науко

вих колах3 • 

1 ЗПУ УРСР. - 1973. - М 10. - Ст. 83. 
2 Социализм и охрана окружающей средьr. - М., 1979. - С. 55; Кон

ституции зарубежньrх социалистических государств Европьr. - М., 1972; 
Конституция Республики Куба. - М., 1977. 

3 Див.: Матузов, Н. И. Личность. Право. Демократия І Н. И. Матузов. 
- Саратов, 1972. - С. 10; Колбасов, О. С. Зкология: политика и право І 
О. С. Колбасов. - М., 1979. - С. 89. 
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На думку Ю. С. Шемшученка, однією з причин обереж
ного ставлення законодавця до закріплення цього права 

є недостатня визначеність поняття <•сприятливе довкілля>>. 

Без цього, як вважав вчений, важко судити про обсяг та 

зміст суб'єктивного права громадян на сприятливе довкілля 

і повною мірою гарантувати реалізацію цього права1 • 

Дійсно, в юридичній літературі не було розроблено досить 

чітких наукових критеріїв для визначення поняття, змісту 

та обсягу <•Сприятливого довкілля>>, <•здорового довкілля>>, 
<•безпечного довкілля>>. 

Для об'єктивної оцінки якості навколишнього природ
ного середовища в контексті права громадян на сприятливе 

довкілля потрібні були спеціальні, офіційно затверджені 

уповноваженими державними органами нормативи. Відпо

відність стану навколишнього природного середовища цим 

нормативам могла свідчити про сприятливу, а невідповід

ність - про несприятливу його якість2 • 

Крім того, в юридичній літературі навіть після прийнят

тя Конституції СРСР 1977 р . була відсутня єдина позиція 

щодо термінологічного визначення стану якості навколиш

нього природного середовища, а саме здорове, сприятливе, 
безпеч1іе . 

На думку Ю. С. Шемшученка, сприятливе навколишнє 

середовище характеризується не тільки ознаками здорового 

(не забрудненого) , а й ресурсоємного, екологічно стійкого, 

естетИчно багатого та різноманітного життєвого середовища 
людини. У такому комплексі всі елементи є важливими , 

оскільки з ними пов'язане оптимальне задоволення багатьох 

потреб людей і суспільного виробництва. Тому концепція 

права громадян на сприятливе навколишнє середовище 

уявляється більш ємною за змістом у порівнянні з концеп
цією права громадян на здорове навколишнє середовище3 • 

У своїх пізніших наукових працях Ю. С. Шемшученко 

ототожнив поняття <•сприятливе>> та <•здорове>> навколишнє 

середовище. Так, у статті <•Людина та її право на безпечне 
(здорове) навколишнє середовище>> він відносить право лю-

' Шемшученко, Ю. С. ПравовЬІе проблемьІ зкологии І Ю. С. Шем
шученко. - Киев, 1989. - С. 10. 

2 Там само. - С. 20. 
3 Там само. 
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дини на безпечне (здорове) навколишнє середовище до чис

ла її фундаментальних прав, розглядаючи ці поняття як 

рівнозначні 1• 

Дещо іншу позицію в термінологічному позначенні на

вколишнього природного середовища в контексті питання 

про право громадян на відповідні умови проживання за

ймали Г. Н. Полянська, В. Г. Ємельянова, О. К. Голіченков, 
Г. Н. Шеварнадзе та ін. 

На думку Г. Н. Полянеької та В. Г. Ємельянової, серед 

прав і свобод людини є право на охорону здоров'я, одним із 

засобів забезпечення якого визнані засоби щодо оздоровлен

ня навколишнього середовища. 3 огляду на ці передумови 
стверджувалося, що <•Громадяни СРСР мають право на таке 

велике благо, як здорове навколишнє середовище•>. При 

цьому, як вважають автори наведеної точки зору, право на 

здорове навколишнє середовище не є безмежним. Громадя

ни змушені миритися з існуючими обмеженнями цього 

права, терпіти відоме захаращення навколишнього середови

ща внаслідок промислових скидів і викидів, якщо вони 

здійснюються в межах гранично допустимих концентрацій, 

підкорятися забороні перебувати в лісі в інтересах пожеж

ної безпеки, якщо відповідну заборону встановлено в по
рядку, визначеному в законодавстві, тощо2 • 

На думку О. К. Голіченкова, захист навколишнього при

родного середовища характеризується не тільки як еколо

гічне, але й як економічне ·та соціальне завдання . Він 

пов'язаний з найважливішим соціальним завданням, яким 

є турбота про здоров'я людей3 . 
Підтримуючи існуючу в юридичній літературі тезу про 

те, що людина, її здоров'я та життя стали безпосередніми 

об'єктами охорони від шкідливого впливу перетвореного 
в процесі господарської діяльності навколишнього природ-

1 Государство и право. - 1993. - М 10. - С. 121. 
2 Полянская, Г. Н. Конституция Союза ССР и вопросьr правовой 

охранЬІ природьr І Г. Н. Полянская, В. Г. Емельянова // Проблемьr со
вершенствования советского законодательства : трудьr ВНИИС3. - 1979. 
- с. 21, 23. 

3 Голиченков, А. К. ГосударственньІй санитариьІй надзор по защите 
окружающей природной средьr : автореф. дис .... канд . юрид. наук І 
А. К. Голиченков. - М., 1980. - С. 9. 
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ного середовища, Г. Н. Шеварнадзе стверджувала про право 

громадян на здорове навколишнє середовище1 • 

М. І. Васильєва підтримувала позицію про право грома

дян на здорове навколишнє середовище, стан компонентів 
якого відповідає санітарно-гігієнічним стандартам, а співвід

ношення їх між собою створює екологічну ріщювагу2 • 
На думку В. В. Петрова, який був автором проекту За

кону СРСР <<Про охорону навколишнього природного сере

довища•>, слід виділяти право громадян на здорове і спри
ятливе для життя навколишнє природне середовище3 • 

Отже, в юридичній літературі, яка є реа.J;Іьним відобра
женням тих наукових напрацювань і досягнень, що існували 

в галузі екологічних правовідносин, були відсутні єдині під

ходи до визначення поняття і змісту якості навколишнього 
середовища в контексті питання про суб'єктивне право гро
мадян на відповідні умови проживання. Це, в свою чергу, 
було одним з елементів, що <<Гальмували>> законодавче за

кріплення такого важливого суб'єктивного права людини. 

Нормативно-правові акти з питань регулювання еколо

гічних відносин, що приймалися в період 1980-х років, про

довжували забезпечення екологічних (у широкому розумін
ні) прав громадян, що відбувалося під тиском громадськості, 

налаштованої на захист навколишнього природного сере

довища, зокрема: на відтворення і відновлення природних 

ресурсів з використанням установлених способів; на здій

снення заходів, що поліпшують якість екологічних об'єктів 

і навколишнього природного середовища; на участь у за

ходах, що забезпечують раціональне використання природ

них об'єктів; на участь у громадських утвореннях екологіч

ної спрямованості; на обговорення нормативно-правових 

актів та інших матеріалів, що стосуються використання 

1 Шеварнадзе, Г. Н. Охрана права граждан СССР на здоровую окру· 
жающую среду І Г. Н . Шеварнадзе 11 Вестн. Моск . ун -та. Сер. 11, Право. 
- 1985. - N2 6. - с. 22. 

2 Васильева, М . И. Право граждан СССР на здоровую окружающую 
среду: автореф. дис .. .. канд. юрид. наук І М. И . Васильева. - М . , 1990. 
- с. 10. 

3 Петров, В. В. Проект Закона СССР об охране окружающей при
родной средь1 І В. В. Петров 11 Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право.- 1990. 
- N2 1. - с. 4. 
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природних ресурсів і охорони навколишнього природного 

середовища; на участь у проведенні громадської екологічної 

експертизи; на участь у зборах, мітингах, пікетах, демон
страціях, референдумах з питань охорони навколишнього 

природного середовища; на звернення з листами, скаргами 

та заявами з екологічних проблем та ін. 

Так, у постанові Верховної Ради СРСР <<Про додержання 
вимог законодавства щодо охорони природи і раціонального 

використання природних ресурсів>> від 3 липня 1985 р.1 

передбачалося враховувати думку населення при підготовці 

та розгляді питань охорони природи і раціонального вико

ристання природних ресу.рсів, поліпшення координації ді

яльності в цій галузі, виконання законодавства в сфері 
природокористування. Тим самим опосередковано встанов

лювалося право громадян обговорювати екологічні проблеми 

і брати участь в їх розв'язанні (п. 3). Громадським органі
заціям було надано право сприяти державним органам 

у здійсненні заходів щодо охорони природи і поліпшення 

використання природних ресурсів. 

У постанові Верховної Ради СРСР <<Про невідкладні за

ходи екологічного оздоровлення країни>> від 27 листопада 
1989 р.2 встановлювалась необхідність ширше залучати до 
розв'язання екологічних проблем громадськість держави. 

Була схвалена практика створення депутатських груп по 

контролю за додержанням законодавства про охорону при

роди, ходом виконання заходів, спрямованих на оздоровлен

ня навколишнього природного середовища. Таким чином, 

держава надала право населенню та його представникам 
(депутатам) брати участь у різних, дозволених законодав

ством організаційно-правових формах, пов'язаних із забез
печенням раціонального природокористування, вдоскона

ленням методів економічної ефективності природоохоронних 

заходів, проведенням екологічної експертизи та екологічно

го контролю (громадські екологічні утворення, участь 

у суспільно-політичних заходах, пов'язаних з охороною на

вколишнього природного середовища, та ін.). 

1 Ведомости Верхов. Совета СССР. - 1985. - М 27. - Ст. 479. 
2 Ведомости С'Ьезда нар. депутатов СССР и Верхов. Совета СССР. -

1989. - N~ 25. - Ст. 487. 
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Аналогічну постанову <<Про екологічну обстановку в рес

публіці і заходи щодо її корінн_ого поліпшення>>1 було при
йнято Верховною Радою УРСР 17 лютого 1990 р. Постанова 
рекомендувала залучати громадськість до розв'язання еко

логічних проблем, посилити діяльність депутатських груп 

по контролю за додержанням законодавства про охорону 

природи і ходом здійснення відповідних заходів. 
Постановою партії та уряду УРСР <<Про корінну пере

будову справи охорони природи в республіці>> від 18 листо-
. пада 1988 р. 2 закріплювалося право на одержання екологіч

ної освіти, а також опосередковано передбачалося право на 

сприятливі умови проживання людини. Зокрема, визнава
лося найважливішим завданням держави поліпшення ста

ну довкілля з огляду на визнання життєвою необхідністю 

розв'язання цих питань для всього народу і людства. Вста
новлювалася необхідність розробки заходів щодо забезпе

чення сприятливих екологічних та санітарно-гігієнічних 

умов для життєдіяльності людей. 
Право на участь громадян у громадських організаціях та 

інших об'єднаннях екологічної спрямованості було передба

чено постановами Ради Міністрів УРСР <<Про затвердження 

Статуту Українського товариства охорони природИ>> від 

1 жовтня 1986 р. 3 , <<Про затвердження Статуту Українського 
товариства мисливців та рибалоК>> від 25 вересня 1980 р.4 

Аналогічні постанови приймалися й в інших союзних рес

публіках5 . 
Окремо слід зупинитися на питанні про право на одер

жання екологічної інформації. Це право є відносно новим 

суб'єктивним правом людини, закріпленим в екологічному 

законодавстві України. Його виникненню передував інсти
тут гласності в сфері охорони навколишнього природного 

середовища. Уперше постановою партії та уряду СРСР <<Про 
посилення охорони природи та поліпшення використання 

' Ведомости Верхов. Совета УССР. - 1990. - N~ 11. - Ст. 165. 
2 ЗПУ УРСР. - 1988. - N~ 11. -Ст. 44. 
3 Там само. - 1986. - М 10. - Ст. 58. 
• Там само. - 1980. - М 9. - Ст. 79. 
5 Про затвердження Статуту Молдавського товариства охорони при

роди : постанова Ради Міністрів Молдавської РСР від 6 лют. 1987 р. // 
Ведомости МССР. - 1987. - М 2. - Ст. 12. 
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природних ресурсів>> від 29 грудня 1972 р. 1 було визначено 

необхідність більш повно висвітлювати природоохоронні 
питання по радіо і телебаченню, а також у засобах масової 

інформації. 

Пізніше в Законі СРСР <<Про охорону атмосферного по
вітрЯ>> від 25 червня 1980 р. на загальнодержавну службу 
спостереження за рівнем забруднення природного середови

ща покладалося забезпечення зацікавлених державних 

і громадських органів, підприємств, установ і організацій 

систематичною інформацією та прогнозами про рівень за
бруднення атмосфери під впливом господарської діяльності 

та метеорологічних умов. Якщо внаслідок несприятливого 

поєднання метеорологічних чинників, викидів забруднюю

чих речовин в атмосферу та інших шкідливих впливів на 

атмосферне повітря виникала загроза здоров'ю людей, орга
ни загальнодержавної служби спостереження і контролю за 

рівнем забруднення навколишнього середовища зобов'язані 

були повідомити про це центральні та місцеві органи дер

жавної влади. 

Окремі правові норми, що опосередковано регулювали 

відносини по інформуванню громадськості в сфері викорис

тання природних ресурсів та охорони навколишнього при

родного середовища, містилися також в інших нормативних 

актах екологічного законодавства. 

Так, відповідно до Основ земельного законодавства Союзу 

РСР та союзних республік (1969) підприємства, установи 
і організації, зацікавлені у вилученні земельних ділянок для 

несільськогосподарських потреб, зобов'язані до початку про
ектних робіт попередньо погоджувати з землекористувачем 

та органами, що здійснюють державний контроль за вико
ристанням і охороною земель, місце розташування об'єкта та 
приблизні розміри наміченої для вилучення площі. Вилучен

ня ділянок із земель, що перебувають у користуванні кол

госпів, могло бути здійснено тільки за згодою загальних 

зборів членів колгоспу або зборів уповноважених. 

Деякі законодавчі акти Союзу РСР містили приписи про 

обов'язкове оголошення природоохоронних рішень. Напри

клад, згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР <<Про 
1 СП СССР. - 1973. - N~ 2. - Ст. 6. 
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посилення охорони природи в районах Далекої Півночі та 

морських районах, що прилягають до північного узбережжя 

СРСР>> від 26 листопада 1984 р . передбачався спеціальний 
порядок оголошення1 • 

На думку професора С. А. Боголюбова, правовий механізм 

розширення гласності має стати безумовно діючою системою, 

не мати прогалин, включати більш докладний перелік під
став, форм і навіть строків заходів, спрямованих на здійснен

ня гласності, посадових осіб та державних органів, відпові

дальних за їх своєчасне та неформальне проведення2 • 

Інститут екологічної гласності виявився основним еле

ментом зародження і розвитку прав громадян на одержання 

екологічної інформації3 • 
Офіційним визнанням відповідного права в законодав

стві слід вважати постанову Верховної Ради СРСР <<Про 
невідкладні заходи екологічного оздоровлення країни •> від 

27 листопада 1989 р., у п. 11 якої передбачалася можливість 
одержання відомостей про екологічний стан навколишнього 

середовища, про всі види забруднень, а також про резуль

тати екологічних експертиз, що проводяться. У постанові 

Верховної Ради УРСР <<Про екологічну обстановку в респуб
ліці і заходи щодо її корінного поліпшення •> від 17 люто
го 1990 р. також було визнано за необхідне забезпечити 
повне та об'єктивне інформування населення про радіацій

ну обстановку і стан здоров'я людей на підставі даних мо

ніторинГу зони впливу аварії на Чорнобильській АЕС, а та

кож забезпечити повну гласність про екологічний стан на

вколишнього середовища. 

У цих постановах було закладено правову основу суб'єк

тивного права людини на одержання екологічної інформації. 

Проте в них не конкретизувався зміст цього права. Втім, 
на думку українських учених, ці постанови стали основою 

і передумовою формування правового інституту екологічної 

1 Ведомости Верхов. Совета СССР. - 1984. - N~ 48. - Ст. 856. 
2 Боголюбов, С. А. Правовое стимулирование гласности зкологических 

мероприятий І С. А. Боголюбов 11 Сов. государство и право. - 1986. - М 8. 
- с. 88. 

3 Див.: Краснова, М. І. Гарантії реалізації права громадян на еколо
гічну інформацію : автореф . дис . ... канд. юрид . наук І М. І. Краснова. 

- К. , 1997. - С. 7. 
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гласності взагалі та екологічного права на одержання еко

логічної інформації зокрема1 • 

Особливе значення для закріплення права людини на 

одержання екологічної інформації мала постанова Ради 
Міністрів України <<Про порядок і періодичність оприлюд

нення відомостей про екологічну, в тому числі радіаційну, 

обстановку і стан захворюваності населення>> від 28 квітня 
1990 р. Цією постановою покладався обов'язок на органи, 
що здійснюють державний контроль за станом екологічної, 
в тому числі радіаційної, обстановки, раціональним вико

ристанням природних ресурсів, та інші державні органи 
згідно з покладеними на них функціями надавати таку 

інформацію: про рівень забруднення, в тому числі радіоак

тивного, Грунтів, атмосферного повітря, поверхневих вод 

суші та морських вод, сільськогосподарських угідь і стічних 

вод, що скидаються з них, підземних вод; про рівень тех

нологічних змін геологічного середовища; дані державного 
земельного кадастру; дані державного водного кадастру; 

дані обліку державного лісового фонду; про обсяг відходів, 

зайнятих ними площах земель і розміри підтоплення місь

ких територій; про застосування хімічних, біологічних за
собів захисту сільськогосподарських культур і заходів щодо 
попередження забруднення навколишнього середовища за

собами хімізації; про результати контролю за охороною 

і використанням земельних, водних та лісових ресурсів, 

станом атмосферного повітря; про додержання державних 

стандартів по охороні навколишнього середовища та ін . 2 

Таким чином, у цій постанові безпосередньо закріплю

валося суб'єктивне право громадян на одержання інфор

мації у вигляді певних відомостей про екологічну, в тому 

числі радіаційну, обстановку і стан захворюваності насе

лення. 

Наступним етапом становлення та законодавчого закрі

плення екологічних прав громадян стало прийняття 25 черв
ня 1991 р. Верховною Радою України Закону <<Про охорону 
навколишнього природного середовища>>. 

1 Див.: Слинько, Т. Н. Правовое обеспечение зкологической гласности : 
дис . ... канд. юрид. наук І Т. Н . Слинько. - Харьков , 1993. - С. 30. 

2 ЗПУ УРСР. - 1990. - М 8 . - Ст. 4 2. 
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Законом "України <<Про охорону навколишнього природ

ного середовища>> до екологічних прав належать: участь в об
говоренні проектів законодавчих актів, матеріалів щодо 
розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть 
негативно впливати на стан навколишнього природного се

редовища, та внесення пропозицій до державних та госпо

дарських органів, установ, організацій з цих питань; участь 

у розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишньо

го природного середовища, раціонального і комплексного 

використання природних ресурсів; здійснення загального 

і спеціального використання природних ресурсів; об'єднання 
в громадські правоохоронні формування; участь у проведен

ні громадської екологічної експертизи та деякі інші (ст. 9). 
Значна кількість екологічних прав громадян відображе

на також у поресурсових кодексах та законах, що мають 

екологічну спрямованість (Земельному, Водному, Лісовому 
кодексах, Кодексі про надра, законах <<Про охорону атмос

ферного повітрЯ>>, <<Про тваринний світ>>, <<Про природно

заповідний фонд>> тощо). 
Але найбільш важливими екологічними правами грома

дян "України є право на безпечне для життя і здоров'я до

вкілля та право на вільний доступ до інформації про стан 

довкілля і про якість харчових продуктів. Ці права закрі
плені у ст. 50 Конституції "України. 

Екологічні права забезпечуються: проведенням широко

масштабних державних заходів щодо підтримання, віднов
лення і поліпшення стану навколишнього природного сере

довища; обов'язком міністерств, відомств, підприємств, уста

нов, організацій здійснювати технічні та інші заходи для 

запобігання шкідливому впливу господарської та іншої ді

яльності на навколишнє природне середовище, виконувати 

екологічні вимоги при плануванні, розміщенні, будівництві 

та експлуатації господарських об'єктів; компенсацією шко

ди, заподіяної здоров'ю і майну громадян внаслідок пору

шення екологічного законодавства; невідворотністю відпо

відальності за екологічні правопорушення. 

Реалізація конституційних прав людини на безпечне для 

життя і здоров'я навколишнє середовище відбувається як 
на міжнародному, так і на національному рівнях. 
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На міжнародно-правовому рівні провадиться значна ро

бота по забезпеченню дотримання державами національно
го законодавства щодо реалізації екологічних прав людини. 

На конференції міністерств з охорони навколишнього сере

довища (Люцерн, Швейцарія, 1993 р.) була схвалена Програ
ма дій по охороні навколишнього середовища для Централь· 

ної та Східної Європи. Цією Програмою урядам відповідних 

країн рекомендовано: удосконалювати процеси введення 

екологічних нормативів і стю~дартів ; вирішувати питання 

про відповідальність за порушення національного екологіч

ного законодавства; використовувати для охорони та від

творення природних ресурсів екологічні важелі; перегляну

ти пріоритети в галузі державних витрат і інвестицій на 

охорону довкілля та ін. 

Важливим напрямком реалізації конституційних еколо

гічних прав на національному рівні є розробка та реалізація 

державних і регіональних програм охорони довкілля, що 

передбачено п. 6 ст. 85 та п. 3 ст. 119 Конституції України. 
Їх метою є створення обr'рунтованих з еІ<ологічної та еконо
мічної точок зору імперативів раціонального і комплексно
го використання та відтворення природних ресурсів, а та

кож належної охорони довкілля. Розробка та реалізація 

державних і регіональних програм охорони довкілля дає 

змогу забезпечити гармонічну взаємодію людини з приро

дою, попередити негативний вплив антропогенної діяльнос

ті на навколишнє природне середовище, створити умови для 

подальшого розвитку економіко-правового стимулювання 

екологічної діяльності. 

Значною мірою реалізація конституційних екологічних 

прав громадян забезпечується законотворчою діяльністю 

Верховної Ради України. Так, відповідно до ст. 92 Конститу
ції України, виключно законами України визначаються: 

засади використання природних ресурсів, виключної (мор

ської) економічної зони, континентального шельфу (п. 5); 
засади екологічної безпеки (п. 6); 
правовий режим власності (в тому числі і на природні 

ресурси) (п. 7); 
правовий режим зон надзвичайної екологічної ситуації 

(п. 19). 
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2.3. Становлення та розвиток інституту екологічних прав людини 
у законодавстві України 

На нашу думку, одним із напрямів реалізації конститу

ційних прав людини на безпечне для життя і здоров'я на

вколишнє середовище має стати удосконалення процедури 

їх виконання. На жаль, екологічне законодавство України 
майже не містить процесуальних норм, якими було б уре
гульовано порядок реалізації громадянами права на участь 

у розробці та виконанні заходів по охороні довкілля, раці

онального і комплексного використання природних ресурсів 

або права доступу до інформації про стан навколишнього 

природного середовища та його впливу на здоров'я людини 

і т. ін . 

Вважаємо, що вдосконалення правового механізму реа

лізації конституційних екологічних прав людини повинно 
стати важливим напрямком подальшого розвитку націо
нального екологічного законодавства України та відповідних 
законодавств інших країн. 


