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С Е К Ц І Я 3. 
П Е Р С П Е К Т И В И Р О З В И Т К У Е К О Л О Г І Ч Н О Г О ПРАВА 

Б.юшенко Е.Є., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
аспірантка кафедри екологічного права 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ ВИДІВ ЮРИДИЧНИХ ОЗНАК 
РОСЛИННОГО СВІТУ 

Дослідження ознак рослинного світу проводилися деякими провід-
ними вченими такими, як Басай О.В., Гетьман А.П., Іскоян А.Б., Колбасов 
[),С, Соколова А.К., Шахрай І.С. та іншими. 

Виходячи з того, шо дика фауна як і рослинний світ відноситься до 
живих природних об'єктів, ми вважаємо що ці два природні об'єкти є до-
сить схожі між собою. Так, Тихий П. О. у своєму дисертаційному дослі-
дженні визначаючи ознаки дикої фауни, як об'єкта екологічних правовід-
носин, умовно поділив їх на три види: біологічні, середовищні та територі-
альні [7, с. 16]. Тому окреслюючи ознаки рослинного світу пропонуємо та-
кож скористатися цією класифікацією. 

Зупинимося в цій роботі на середовищних та територіальних ознаках 
рослинного світу, та їх розмежуванні. 

Середовищні ознаки - визначають стан існування об'єкта по відно-
шенню до навколишнього природного середовища. На думку Тихого П. В. 
зазначений вид ознак вказує на умови та місце перебування диких тварин 
J7, с. 19]. Так, закон України «Про тваринний світ» регулює відносини у 
галузі охорони, використання й відтворення диких тварин, які перебувають 
у стані волі, у неволі, чи напіввільних умовах, на суші, у воді, грунті та по-
вітрі [5]. 

Деякі науковці при визначенні рослинного світу застосовують дану 
ознаку (зростання рослинного світу у стані природної волі) [3, с. 16]. На 
наш погляд, стан волі, неволі, чи напіввільні умови існування, стосовно 
рослинного світу застосовувати не доречно. Так, Щеколодкін А. М. вва-
жає, що така ознака, як «стан природньої волі», вичерпно характеризує ди-
ких тварин, очевидно, не підходить для диких рослин [8, с. 10]. 

Щодо фізичного середовища перебування рослин, то в Законі України 
«Про рослинний світ» взагалі немає ніякої вказівки, хоча рослини можуть 
знаходитись так само як дикі тварини на суші, у воді, ґрунті та повітрі. 

Найпоширеніша група рослин зростає саме на суші, але в спеціалізо-
ваній літературі зазначається деякі інші види рослин (грунтові, водяні, ае-
рофіти та інші). 
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Наприклад, найважливішими компонентами грунту виступають мік-
роскопічні рослини і тварини, що м е ш к а ю т ь в ній у величезній кількості. 
Можна без перебільшення відзначити, щ о велика частина грунтовоперет-
ворювапьних процесів, що протікають в природі в значній мірі обумовле-
на життєдіяльністю мікроорганізмів зі світ> рослин [2], а саме «ґрунтовими 
рослинами». Необхідною життєвою у м о в о ю «водних рослин» виступає пе-
ребування в прісній або солонуватій воді, деякі з них занурені у воду спов-
на, інші лише частиною. Серед яких значне місце з а й м а ю т ь водорості. Та-
кож можна назвати аерофіти, тобто «повітряні рослини» , які одержують 
усі необхідні живильні речовини з атмосфери . Так до них відносяться епі-
фіти, а також деякі мохи, водорості, та деякі л и ш а й н и к и [ І ]. 

іскоян А. Б. у визначенні рослинного світу запропонувала поділ рос-
лин на «наземні та водні» (3, с. I8j , не врахувавши рослинність шо зростає 
у воді чи іншому середовищі. 

Неврахування усіх можливих с е р е д о в и щ існування може негативно 
відобразитись на правовом) регулювання рослинного світу. Наприклад це 
стосується водоростей, шо одночасно відносяться й д о водних ЖИВИХ ресу-
рсів [61 Хоча водорості безперими.. І:! т е ш ь с я lu о Ь ' . к п и рис.пінного 
світу , але регулювання відносин > сфері використання цього об ' єкта відбу-
вається фауністичним законодавством у актах присвячених правовому ре-
гулюванню рибальства одного з видів використання тваринним світом, а 
саме: Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси га харчову проду-
кцію з них» [6], інструкція «Про порядок спец іального використання риби 
та інших водних живих ресурсів» [4] та інші. 

Іншою ознакою виступає територіальна приналежність рослинного 
світу Гак. ТИХИЙ II О вважає, ЩО цей пид ознак суттєво відрізняється в ід 
середовишних ознак. Останні вказують на місце перебування диких тварин 
по в ідношенню д о природного середовища, тобто характеризують тварин з 
об ' єктивного боку. Територіальна ознака дещо с у б ' є к т и в н а й умовна. Вона 
визначається дією фауністичного законодавства Укра їни у просторі й існу< 
у зв 'язку з формальним визначенням такого простору (територій) (7. с. 2 4 Щ 

В Законі України «Про рослинний світ>> ия ознака прямо не вказана,-
На нашу думку, слід враховувати, що по-перше. Закон України «Про рос* 
ЛИИИИЙ світ» діє на всій державній територі ї Укра їни , яка охоплює сушу, 
внутрішні води, територіальне морс, надра і пов ітряний простір. По-друге, 
норми цього акту діють на територіях зі зм ішаним правовим режимом, •  
саме у виключній (морській) економічній зоні та континентальному шель« 
фі. Таким чином, пропонується визначати територ іальну приналежність 
відносин щ о д о використання р о : л и н н о г о світу в межах державної юрисди-
кції України. 

Ці ознаки мають важливе значення для визначення рослинного світу 
як об ' єкту екологічних правовідносин, а також щ о д о регулювання відио* 
син з використання рос тинного світу. Тому, на н а ш погляд, ці ознаки мм 
ють бути передбачені у визначенні поняття р о с л и н н о г о світу та зазначені у 
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Законі України «Про рослинний світ». Перспективним також слід вважати 
визначення та формулювання інших юридичних ознак цього природного 
об 'єкту та закріплення їх у чинному ф юрисіичномч законодавстві. 
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ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ П МЕЖАХ ОХОРОННИХ 
ЗОН ОБ'ЄКТІВ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУ БОПРОВОДІВ 

Однією з передумов безперебійної роботи та розвитку всіх галузей 
економіки країни є своєчасне та якісне постачання газу, нафти та нафтоп-
родуктів магістральними трубопроводами. Питання землекористування я 
межах охоронних зон об'єктіи магістральних трубопроводів заслуговують 
на особливу увагу в зв'язку з їх стратегічним значенням, шо зумовлює під-
имшенпй ступінь їхньої небезпеки. 

В процесі використання земель для будівництва різних об'єктів тру-
бопровідного транспорту важливо враховувати, що кожен наземний і над-
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