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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОШИРЕННЯ ТА ЧИСЕЛЬНОСТІ 
ІНВАЗІЙНИХ ВИДІВ РОСЛИН: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

На сьогодні з огляду на швидкість поширення і збільшення видового розмаїття 

інвазійних рослин на всій території України все більшої актуальності набуває питання 

правового регулювання цих процесів. На жаль, незважаючи на 
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значний обсяг напрацювань фахівців природничих галузей наук, національне 

законодавство з питань правової регламентації відносин у цій сфері 

недосконале, а це не дозволяє повністю вирішити окреслені проблеми.

Так, в Україні на законодавчому рівні досі не закріплене визначення поняття 

«інвазійні види росли», хоча в міжнародних документах це зроблено 

давно. Зокрема, Глобальна стратегія щодо інвазійних чужорідних видів (Global 

Strategy on Invasive Alien Species) (2001) містить таке трактування: інвазійні види 

росли- це чужорідні види, створення й розповсюдження яких загрожують 

екосистемам, видам рослин або їх місцезростанням, завдають шкоди економіці чи 

навколишньому середовищу.

Більш того, існуючий масив законодавчих актів, серед яких закони України 

«Про рослинний світ», «Про карантин рослин», а також наказ Міністерства 

аграрної політики України № 716 від 29 листопада 2006 р., яким затверджено 

Перелік регульованих шкідливих організмів(який, на нашу думку, є недосконалим 

потребує перегляду), оперують іншими термінами, а саме«шкідливий організм», 

який визначається як будь-який вид, штам або біотип рослин, тварин, патогенний 

агент, шкідливий для рослин чи продуктів рослинного походження, до них у тому 

числі можна віднести комах, кліщів, грибки, бактерії, віруси, нематоди та бур’яни. 

З огляду на сказане варто наголосити, що не всі інвазійні види рослин 

відповідають вимогам вітчизняного фітосанітарного законодавства щодо 

критеріїв, за якими їх можна віднести до переліку регульованих шкідливих 

організмів. Крім того, ст. 22 Закону України «Про рослинний світ», де закріплено, 

що з метою охорони здоров’я населення, запобігання захворюванню тварин і 

заподіянню збитків рослинному світу, господарюючими суб’єктами можуть 

вживатися заходи, спрямовані на регулювання поширення і чисельності окремих 

видів дикорослих рослин (отруйних, наркотиковмісних, карантинних тощо), є 

єдиною нормою, яка забезпечує правове регулювання рослин, що не занесені до 

переліку шкідливих організмів, у тому числі й інвазійних видів рослин. Отже, на 

сьогодні це питання потребує негайного вирішення.

Щоправда, першим позитивним кроком у цьому напрямку на державному 

рівні є рішення Закарпатської обласної ради № 721 від 23 березня 2017 р., яка
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затвердила «Перелік інвазійних видів рослин Закарпатської області». Список 

нараховує близько 30 видів судинних рослин, які підлягають моніторингу і 

контролю. На жаль, на сьогодні він є єдиним офіційним документом, інші як 

акти органів місцевого самоврядування спрямовані лише на регулювання 

окремих видів інвазійних рослин.

У контексті сказаного додамо, що, беручи до уваги обрані вектори 

державної політики, єдиним ефективним способом правового регулювання 

чисельності й поширення інвазійних видів рослин, на нашу думку, виступають 

заходи, які вживаються на місцях, тобто безпосередньо органами місцевого 

самоврядування. Пояснимо свою позицію. Згідно зі ст. 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування» до компетенції міських, селищних, сільських голів 

віднесено підготовку і подання на затвердження ради проектів місцевих програм 

охорони довкілля. Отже, правове регулювання поширення та чисельності деяких 

видів інвазійних рослин може бути здійснено у такий спосіб. Наприклад, на цей 

час програма щодо боротьби з бур’янами, серед яких найнебезпечнішим є 

амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifoliaL.), розроблені в багатьох містах 

України, серед яких можна назвати Програму щодо боротьби з бур’янами на 

території міста Харкова на 2017-2021 рр., яка затверджена рішенням Харківської 

міської ради від 19 квітня 2017 р. № 635/17. У цій Програмі передбачається 

вжиття збалансованих і комплексних заходів боротьби, серед яких поступове 

зменшення площ засмічення бур’янами й активізація уваги широких верств 

населення й громадськості до існуючої проблеми шляхом популяризації знань і 

роз’яснення шкідливості бур’яну-алергену - амброзії полинолистої. Ще одним 

злісним бур’яном на сьогодні є пістія тілорізновидна (Pistiastratiotes), нами вже 

неодноразово зверталася увага на все більше поширення цієї рослини з 2013 року. 

Такий інвазійний вид вищої водної рослини, як пістія тілорізновидна, може 

призвести до різкого погіршення екологічного стану басейну р. Сіверський 

Донець як на території Харківської області, так і за її межами. На відміну від 

амброзії полинолистої, пістія тілорізновидна не включена до Переліку 

регульованих шкідливих організмів, до речі як і борщівник Сосновського.
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Також у багатьох містах України розробленні й прийняті програми 

ліквідації самосіву борщівника Сосновського. Так, за дорученням міського 

голови управління житлово-комунального господарства, благоустрою й 

екології Тернопільської міської ради видано розпорядження усім 

балансоутримувачам із метою організації заходів зі знищення й попередження 

розповсюдження популяції рослини виду борщівник Сосновського у місті 

Тернопіль. У Волинській області розроблені комплексні заходи по знищенню 

борщівника Сосновського протягом 2017 р., серед яких опрацювання районних 

програм знищення борщівника Сосновського, створення робочих груп з 

координації виконання заходів щодо локалізацій й ліквідації осередків цієї 

рослини, а також є проведення інформування через засоби масової інформації 

про небезпеку, яку спричиняє борщівник Сосновського, правила поведінки та 

методи боротьби з ним, що є одним із найважливіших.

Враховуючи положення документів такого типу, останнім часом 

найбільшого обговорення в ЗМІ отримали проблеми щодо поширення таких 

видів інвазійних рослин, як борщівник Сосновського (Heracleum 

sosnowskyi Manden), амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.) і пістія 

тілорізновидна (Pistia stratiotes) тощо, що не тільки можуть бути небезпечними 

для життя і здоров’я громадян, а також для навколишнього природного 

середовища у цілому.

Отже, можна сказати, що в різних областях на місцевому рівні успішно 

розробляються і вживаються комплексні заходи щодо регулювання поширення 

,й чисельності окремих видів інвазійних рослин, що безсумнівно є позитивним 

кроком у вирішенні цієї проблеми. Проте єдиної загальнодержавної 

комплексної програми (стратегії) щодо боротьби з цими видами рослин та 

виключного переліку інвазійних видів рослин на сьогодні немає, тому в 

майбутньому необхідно розробити й прийняти подібні нормативно-правові 

акти, які на достатньо високому рівні будуть вирішувати це актуальне на 

сьогодні питання.
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