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ТВАРИННОГО СВІТУ НА ДОВКІЛЛЯ

На цей час однією із основних загроз біологічному різноманіттю й навколишньому природньому середовищу в цілому світова спільнота визнає не тільки надмірне використання природних ресурсів, а й шкідливий вплив окремих його елементів. Беручи це до уваги, а також враховуючи складність окресленої проблеми, пропонуємо розглянути лише деякі аспекти правового забезпечення регулювання шкідливого впливу окремих об’єктів тваринного світу. Передусім вкажемо, що національне законодавство містить відповідні норми, що присвячені регулюванню відносин у цій сфері, але терміни, які визначають представників тваринного світу, що впливають або можуть шкідливо впливати на довкілля різняться в фауністичному законодавстві.Зокрема, національне законодавство не оперує поняттям «об’єкти тваринного світу, які здійснюють шкідливий вплив», не наводить їх переліку. У той же час у Законі України «Про карантин рослин» використовується термін «шкідливий організм» - будь-який вид, штам або біотип рослин, тварин, патогенний агент, шкідливий для рослин чи продуктів рослинного походження, у тому числі комахи, кліщі, грибки, бактерії, віруси, нематоди та бур’яни [1]. Крім того, деякі види шкідливих організмів тваринного походження все ж таки передбачені в Переліку регульованих шкідливих організмів [2]. У свою чергу, у ст. 33 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» йдеться про регулювання чисельності шкідливих тварин у порядку ведення мисливського господарства. Так, відстріл і відлов вовків, бродячих собак і котів, сірих ворон здійснюються мисливцями під час полювання на інші види мисливських тварин [3].Щоправда, думка науковців стосовно доцільності правового регулювання шкідливих тварин досить різниться. Наприклад, Л. Д. Нечи- порук, критично оцінюючи поділ тварин на «шкідливих» і «нешкідливих», зазначає, що це свідчить про споживацький підхід до природи, завдяки якому вже на підсвідомому рівні формується негативне ставлення до хижаків. Вчена наголошує, що в природі не існує «шкідливих» чи «корисних» тварин, такими вони можуть бути лише по відношенню до людини [4, с. 8].На наше переконання, варто погодитися з тим, що недоцільно використовувати такий поділ тварин. Однак при цьому слід 
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пам’ятати, що нині навколишнє природне середовище має тенденцію до змінений, насамперед, у результаті господарської діяльності, а також природних процесів, що відбуваються без участі людини. Ураховуючи це, стосовно деяких об’єктів тваринного світу (так само як і об’єктів рослинного світу) можна вести мову про те, що вони здійснюють певний шкідливий вплив на навколишнє природне середовище, біорізноманіття, а також на життя і здоров’я людей. Наприклад, головними чинниками негативного впливу на біорізноманіття й навколишнє природне середовище в цілому визнаються негативний вплив на екосистеми інвазійних чужорідних видів тварин, їх певна конкуренція з місцевими видами, поширення ними захворювань, бо їх дія призводить до зменшення кількості місцевих видів дикої фауни.На підтвердження вкажемо, що впродовж останніх років відбувається вимирання аборигенної фауни, з’являються чисельні адвентивні види. Наприклад, серед інвазійних чужорідних видів тварин, що мають певний негативний вплив, на території України зустрічаються: дрейссена (Dreissenapolymorpha), рапана(Rapanavenosa), сріблястий карась (Carassiusauratusqibelio), ротан (Perccottusglenii) та ін. [5, с. 103-104].Саме тому в Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», який вводиться в дію з 1 січня 2020 року, наголошується на тому, що поширення неаборигенних видів у природних екосистемах викликає значний дисбаланс у біоценозах. Ціль 4 цього Закону передбачає одним із завдань запобігання розповсюдженню інвазійних видів і контроль за появою й поширенням таких видів у природних екосистемах, у тому числі морських [6]. У той же час Закон України «Про тваринний світ» у ст. 37 серед основних заходів забезпечення охорони тваринного світу передбачає запобігання проникненню в природне середовище України чужорідних видів диких тварин і вжиття заходів щодо недопущення негативних наслідків у разі їх випадкового проникнення [7]. Закон України «Про аквакультуру» встановлює правове регулювання використання чужорідних та 
немісцевих видів гідробіонтів у сфері аквакультури [8].У контексті сказаного додамо, що «інвазійні чужорідні види» - це немісцеві види, інтродуковані навмисно або ненавмисно за межами їх природних середовищ існування, де вони осіли, розмножуються й поширюються в способи, що завдають шкоди середовищу, до якого їх було ввезено [9]. Важливо зазначити, що на сьогодні оприлюднено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Національної стратегії щодо поводження з інвазійними чужорідними видами флори і фауни в Україні на період до 2030 року», розроблений з метою удосконалення державної екологічної політики щодо запобігання проникненню і контролю за внесенням інвазійних чужорідних видів до природних екосистем, знищення й пом’якшення 
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(мінімізації) несприятливого впливу таких видів на природні екосистеми, господарську діяльність і здоров’я людини [10].Отже, можна стверджувати, що національне законодавство використовує достатньо різну термінологію в цій сфері, що, звісно, буде негативно відбиватися на правозастосовній практиці. На нашу думку, негативний вплив можуть здійснювати як місцеві (автохтонні) види, так і немісцеві (чужорідні, адвентивні або алохтонні) види, які можуть мати певні інвазійні властивості і становлять загрозу для навколишнього природного середовища. Прийняття вищезазначеної Стратегії матиме важливе значення для встановлення належного правового забезпечення в сфері регулювання щодо інвазійних чужорідних видів флори й фауни. Наступним кроком має стати удосконалення чинного законодавства. Проте все ж таки залишається відкритими питання щодо визначення інших категорій тварин, які можуть та/або здійснюють в деяких випадках шкідливий вплив на довкілля.
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