
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності 

управління природоохоронними територіями та об’єктами природно-заповідного фонду» 

 

Зміст положення чинного законодавства 

 

 

Зміст відповідного положення проєкту 

акта 

 

Позиція ГО «ДКП» 
 

Закон України «Про природно-заповідний фонд України» 

Стаття 1. Завдання законодавства України 

про природно-заповідний фонд України 

Завданням законодавства України про 

природно-заповідний фонд України є 

регулювання суспільних відносин щодо 

організації, охорони і використання територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду, 

відтворення їх природних комплексів, управління 

у цій галузі. 

 

Стаття 1. Завдання законодавства 

України про природно-заповідний 

фонд України та природоохоронні 

території 

Завданням законодавства України 

про природно-заповідний фонд України 

та природоохоронні території є 

регулювання суспільних відносин щодо 

організації, охорони і використання 

територій та об’єктів природно-

заповідного фонду, відтворення їх 

природних комплексів, управління у цій 

галузі. 

 

Не підтримується 

Відповідно до Закону України «Про 

національну інфраструктуру 

геопросторових даних» до 

природоохоронних територій та об’єктів 

відносяться території та об’єкти 

природно-заповідного фонду, їх 

функціональні та охоронні зони, 

території, зарезервовані з метою 

наступного заповідання, території та 

об’єкти екомережі, території 

Смарагдової мережі, водно-болотні 

угіддя міжнародного значення, 

біосферні резервати програми 

ЮНЕСКО "Людина і біосфера", об’єкти 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Законопроектом запропоновано 

включити положення щодо декількох 

вищезазначених категорій, що призведе 

до неоднозначного трактування поняття 

«природоохоронні території». 

Відповідно до положень програми 
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ЮНЕСКО «Людина і Біосфера» 

біосферні резервати є територіями 

сталого розвитку і лише окремі частини 

біосферного резервату мають статус 

природоохоронних територій. 

Включення положень, що 

регулюють питання природоохоронних 

територій міжнародного значення 

призведе до додаткового 

бюрократичного та фінансового 

навантаження, для прикладу відповідно 

до запропонованих змін до статті 6 ЗУ 

«Про природно-заповідний фонд 

України» для всіх природоохоронних 

територій необхідно буде розробити 

положення. При цьому природна 

спадщина ЮНЕСКО, абсолютна 

більшість водно-болотних угідь входить 

до складу природно-заповідного фонду, 

території біосферних резерватів, які 

потребують окремого режиму також 

мають статус ПЗФ.  

Також такі зміни призведуть до 

необхідності затвердження положень 

для територій, зарезервованих з метою 

наступного заповідання, територій та 

об’єктів екомережі, об’єктів природної 

спадщини ЮНЕСКО. 
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 Стаття 2. Законодавство України про 

природно-заповідний фонд 

Відносини в галузі охорони і використання 

територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду, відтворення його природних комплексів 

регулюються Законом України "Про охорону 

навколишнього природного середовища", цим 

Законом та іншими актами законодавства 

України. 

 

Стаття 2. Законодавство України 

про природно-заповідний фонд та 

природоохоронні території 

Відносини в галузі охорони і 

використання територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду та 

природоохоронних територій, 

відтворення його природних комплексів 

регулюються Законом України "Про 

охорону навколишнього природного 

середовища", цим Законом та іншими 

актами законодавства України. 

 

Не підтримується 

Див. зауваження до статті 1 

Стаття 3. Класифікація територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду України 

 

 

До природно-заповідного фонду України 

належать: 

… 

Законодавством Автономної Республіки 

Крим може бути встановлено додаткові категорії 

територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду. 

Стаття 3. Класифікація 

природоохоронних територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду 

України 

 

До природно-заповідного фонду 

України належать: 

природні території та об’єкти - 

природні заповідники, біосферні 

заповідники, національні природні 

парки, регіональні ландшафтні парки, 

заказники, пам’ятки природи, заповідні 

урочища; 

… 

Законодавством Автономної 

Не підтримується 

Див. зауваження до статті 1 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
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Республіки Крим може бути встановлено 

додаткові категорії територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду. 

До природоохоронних територій 

належать території Смарагдової 

мережі, водно-болотні угіддя 

міжнародного значення та інші,  

визначені законодавством. 

Регулювання суспільних відносин 

щодо організації, охорони і 

використання територій Смарагдової 

мережі визначається відповідним 

законом. 

 

Стаття 31. Водно-болотні угіддя 

міжнародного значення 

 

Відсутня 

Стаття 31. Водно-болотні угіддя 

міжнародного значення 

 

Водно-болотними угіддями 

міжнародного значення є райони 

маршів, боліт, драговин, торфовищ 

або водойм - природних або штучних, 

постійних або тимчасових, стоячих 

або проточних, прісних, солонкуватих 

або солоних, - зокрема морські 

акваторії, глибина яких під час 

відпливу не перевищує шести метрів. 

Статус водно-болотних угідь 

міжнародного значення може бути 

надано цінним природним 

комплексам боліт, заплавних лук і 

лісів, а також водних об'єктів - 

природних або штучно створених, 

Не підтримується. 

Див. зауваження до статті 1 

 

Питання створення та управління 

водно-болотними угіддями 

міжнародного значення вже визначені 

Постановою КМУ від 29.08.2002 № 

1287 «Про Порядок надання водно-

болотним угіддям статусу водно-

болотних угідь міжнародного 

значення». 

Положення частини першої цієї 

статті суперечить наступним частинам, 

та самій Рамсарській конвенції, оскільки 

відповідно до цього положення усі  

райони маршів, боліт, драговин, 
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постійних чи тимчасових, стоячих або 

проточних, прісних, солонкуватих чи 

солоних, у тому числі морським 

акваторіям глибиною до шести 

метрів.  

Водно-болотним угіддям статус 

міжнародного значення надається 

відповідно до критеріїв Конвенції про 

водно-болотні угіддя, що мають 

міжнародне значення, головним 

чином як середовища існування 

водоплавних птахів. Порядок надання 

водно-болотним угіддям статусу 

водно-болотних угідь міжнародного 

значення встановлюється Кабінетом 

Міністрів України. 

Збереження водно-болотних угідь 

міжнародного значення і 

користування природними ресурсами 

водно-болотних угідь (їх ділянок) 

здійснюється відповідно до 

законодавства. 

Для збереження і раціонального 

використання водно-болотних угідь 

міжнародного значення з урахуванням 

критеріїв Конвенції про водно-болотні 

угіддя, що мають міжнародне 

значення, головним чином як 

середовища існування водоплавних 

птахів землекористувачами та 

землевласниками земель, у межах 

яких розташовані ці угіддя, 

торфовищ або водойм - природних або 

штучних, постійних або тимчасових, 

стоячих або проточних, прісних, 

солонкуватих або солоних, - зокрема 

морські акваторії, глибина яких під час 

відпливу не перевищує шести метрів 

автоматично отримують статус 

міжнародного значення. 

Щодо розроблення менеджмент-

планів водно-болотних угідь положення 

законопроекту не дають чітких норм 

щодо його структури, змісту, порядку 

розроблення та затвердження. 
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розробляються плани управління 

угідь, які затверджуються 

центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику 

у сфері природно-заповідного фонду та 

природоохоронних територій. 

Обласні, Київська та 

Севастопольська міські  державні 

адміністрації, а на території 

Автономної Республіки Крим - орган 

виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим з питань охорони 

навколишнього природного 

середовища за погодженням з 

користувачами (власниками) 

земельних ділянок та інших 

природних ресурсів забезпечують 

розроблення паспортів водно-

болотних угідь міжнародного 

значення, установлення спеціальних 

знаків на їх межах. Межі водно-

болотних угідь міжнародного 

значення наносяться на плани та 

карти відповідних земельних ділянок. 

Відомості про водно-болотні угіддя 

міжнародного значення 

відображаються у Державному 

земельному кадастрі у вигляді 

окремого інформаційного шару. 

Статус водно-болотних угідь 

міжнародного значення враховується 

під час здійснення господарської, 
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управлінської та іншої діяльності, 

розробки проектної і проектно-

планувальної документації, 

землевпорядкування, 

лісовпорядкування, здійснення оцінки 

впливу на довкілля та стратегічної 

екологічної оцінки. 

 

Стаття 4. Форми власності на 

території та об’єкти природно-

заповідного фонду 

 

Території природних заповідників, 

заповідні зони біосферних заповідників, 

землі та інші природні ресурси, надані 

національним природним паркам, є 

власністю Українського народу. 

… 
 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 5. Правові засади функціонування 

територій та об'єктів природно-заповідного 

фонду  

 

Стаття 4. Форми власності на 

території та об’єкти природно-

заповідного фонду 

 
Міністерство не пропонувало 

змін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Стаття 5. Правові засади 

функціонування територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду 

 

Потрібно внести зміни: 

 

«Території природних 

заповідників, національних 

природних парків, регіональних 

ландшафтних парків, заказників, 

пам’яток природи, заповідних 

урочищ, штучно створених 

об´єктів (ботанічні сади, 

дендрологічні парки, зоологічні 

парки, парки-пам’ятки садово-

паркового мистецтва), створених 

після прийняття цього Закону, 

можуть перебувати у приватній 

власності.» 
 

 

Підтримуємо частково  

В частині необхідності розроблення 

положення для всіх категорій ПЗФ – 

підтримуємо. 
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Завдання, науковий профіль, характер 

функціонування і режим територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду визначаються у 

положеннях про них, які розробляються 

відповідно до цього Закону, і затверджуються: 

 

 

 

центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування і реалізує державну 

політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища - щодо територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення; 

 

 

обласними, Київською та Севастопольською 

міськими державними адміністраціями, органом 

виконавчої влади Автономної Республіки Крим з 

питань охорони навколишнього природного 

середовища - щодо територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду місцевого значення. 

… 

 

 

 

 

 

 

Завдання, особливості природоохоронного 

режиму пам’яток природи та заповідних 

урочищ визначаються на основі цього Закону 

Завдання, науковий профіль, 

характер функціонування, режим та 

порядок організації охорони територій 

та об’єктів природно-заповідного 

фонду визначаються у положеннях 

про них, які розробляються відповідно 

до цього Закону, і затверджуються: 

 

центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику 

у сфері природно-заповідного фонду та 

природоохоронних територій - щодо 

територій та об’єктів природно-

заповідного фонду 

загальнодержавного значення; 

 

обласними, Київською та 

Севастопольською міськими 

державними адміністраціями, органом 

виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим з питань охорони 

навколишнього природного 

середовища за погодженням з 

центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику 

у сфері природно-заповідного фонду та 

природоохоронних територій - щодо 

територій та об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення. 

… 

виключається 

 

 

 

 

 

 

 

Не підтримуємо назву нового органу, 

доцільно викласти її в такій редакції « у 

сфері охорони та розвитку природно-

заповідного фонду». 

 

 

 

 

Не підтримуємо надання 

повноважень центральному органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері природно-заповідного 

фонду та природоохоронних територій 

погоджувати положення про території 

та об’єкти ПЗФ місцевого значення. 

Така норма призведе до додаткового 

бюрократичного навантаження та 

містить корупційні ризики. 
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безпосередньо в їх первинних облікових 

документах. 

 

Стаття 6. Охорона територій та об’єктів, 

що мають особливу екологічну, наукову, 

естетичну, господарську, а також історико-

культурну цінність 

 

 

 

Території та об’єкти, що мають особливу 

екологічну, наукову, естетичну, господарську, а 

також історико-культурну цінність, підлягають 

комплексній охороні, порядок здійснення якої 

визначається положенням щодо кожної з таких 

територій чи об’єктів, яке відповідно до цього 

Закону та законодавства України про охорону 

пам’яток історії та культури затверджується 

центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування і реалізує державну 

політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, та центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у 

сфері культури. 

Стаття 6. Охорона 

природоохоронних територій та 

об’єктів, що мають особливу 

екологічну, наукову, естетичну, 

господарську, а також історико-

культурну цінність 

 

Території та об’єкти, що мають 

особливу екологічну, наукову, 

естетичну, господарську, а також 

історико-культурну цінність, підлягають 

комплексній охороні, порядок 

здійснення якої визначається 

положенням щодо кожної з таких 

територій чи об’єктів, яке відповідно до 

цього Закону та законодавства України 

про охорону пам’яток історії та культури 

затверджується центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у 

сфері охорони навколишнього 

природного середовища за 

погодженням відповідно до 

законодавства. 

Не підтримуємо. 

Суперечить статті 5, якою визначено 

уповноважених затверджувати і 

погоджувати положення. 

 

 

Пропонуємо редакцію «Території 

та об’єкти, що мають особливу 

екологічну, наукову, естетичну, 
господарську, а також історико-

культурну цінність, підлягають 

комплексній охороні, порядок 

здійснення якої визначається 

положенням щодо кожної з таких 

територій чи об’єктів, яке відповідно 

до цього Закону та законодавства 
України про охорону пам’яток історії 

та культури затверджується 

центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування і 

реалізує державну політику у сфері 

охорони навколишнього природного 

середовища, та центральним 

органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує 
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державну політику у сфері 

культури». 
 

Стаття 7. Землі природно-заповідного 

фонду 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 7. Землі природно-

заповідного фонду 

… 

Завдані внаслідок обмеження 

(обтяження) у землекористуванні 

втрати відшкодовуються в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

… 
Забороняється вилучення, 

передача у власність та надання у 

користування земельних ділянок, 

стосовно яких прийнято рішення про 

створення (розширення) чи 

оголошення територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду та 

передачі у постійне користування 

установ природно-заповідного фонду. 

 

Підтримуємо. 
 

 

Стаття 8. Основні засоби збереження 

територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду 

 

Збереження територій та об’єктів природно-

заповідного фонду забезпечується шляхом: 

встановлення заповідного режиму; 

… 

 

Стаття 8. Основні засоби 

збереження природоохоронних  

територій та об’єктів природно-

заповідного фонду 

 

Збереження природоохоронних 

територій та об’єктів природно-

заповідного фонду забезпечується 

 

Підтримуємо частково 

За умови включення до статті терміну 

природоохоронних територій див. 

зауваження до статті 1. 

 

 

Також доцільно додати доповнення 
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Стаття 9. Види використання 

територій та об'єктів природно-

заповідного фонду 

… 

Встановлені частиною першою цієї 

статті основні види використання, а також 
заготівля деревини, лікарських та інших 

цінних рослин, їх плодів, сіна, випасання 

худоби, мисливство, рибальство та інші 

види використання можуть здійснюватися 

лише за умови, що така діяльність не 

суперечить цільовому призначенню 

територій та об'єктів природно-

шляхом: 

встановлення заповідного режиму та 

здійснення їх охорони; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 9. Види використання 

територій та об'єктів природно-

заповідного фонду 

… 

Встановлені частиною першою 

цієї статті основні види 

використання, а також заготівля 

деревини, лікарських та інших цінних 

рослин, їх плодів, сіна, випасання 

худоби, рибальство та інші види 

використання можуть здійснюватися 

лише за умови, що така діяльність не 

суперечить цільовому призначенню 

щодо засобів збереження охороною 

ПЗФ  

«встановлення заповідного режиму та 

здійснення їх охорони 

природоохоронними підрозділами 

спеціальних адміністрацій установ 

природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення, 

адміністрацій інших підприємств, 

установ та організацій, у віданні яких 

перебувають ці території та об’єкти 

природно-заповідного фонду 

загальнодержавного та місцевого 

значення; 

…» 
 

Підтримуємо частково 

З доданням такої редакції  

 

 

«Встановлені частиною першою цієї 

статті основні види використання, а 
також заготівля деревини, лікарських 

та інших цінних рослин, їх плодів, 

сіна, випасання худоби, рибальство 

та інші види використання можуть 

здійснюватися лише за умови, що 

така діяльність не суперечить 

цільовому призначенню територій та 
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заповідного фонду, встановленим вимогам 

щодо охорони, відтворення та 

використання їх природних комплексів та 

окремих об'єктів. 
 

 

територій та об'єктів природно-

заповідного фонду, встановленим 

вимогам щодо охорони, відтворення 

та використання їх природних 

комплексів та окремих об'єктів.  

 

об'єктів природно-заповідного фонду, 

встановленим вимогам щодо 

охорони, відтворення та 

використання їх природних 

комплексів та окремих об'єктів. 

Забороняється на територіях 

та об’єктах природно-заповідного 

фонду діяльність у сфері 

мисливського господарства». 
 

 

Стаття 91. Спеціальне використання 

природних ресурсів у межах територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду 

… 

Спеціальне використання природних 
ресурсів у межах територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення 

здійснюється в межах ліміту на 

використання природних ресурсів у межах 

територій та об’єктів природно-

заповідного фонду, затвердженого 

центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування і 

реалізує державну політику у сфері 

охорони навколишнього природного 

середовища, а також на підставі дозволів. 

Стаття 91. Спеціальне 

використання природних ресурсів у 

межах територій та об’єктів природно-

заповідного фонду 

… 

Спеціальне використання природних 

ресурсів у межах територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення 

здійснюється в межах ліміту на 

використання природних ресурсів у 

межах територій та об’єктів природно-

заповідного фонду, затвердженого 

центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику 

у  сфері природно-заповідного фонду 

та природоохоронних територій, а 

також на підставі дозволів. 

 

Підтримуємо частково 

З доповненням у наступній редакції 

 

 

«…Спеціальне використання 

природних ресурсів у межах 
територій та об’єктів природно-

заповідного фонду 

загальнодержавного значення 

здійснюється в межах 

затвердженого центральним 

органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері 

охорони природно-заповідного 

фонду, ліміту та на підставі 

виданих ним дозволів на 

використання природних ресурсів у 
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… 

 

 

 

Спеціальне використання природних 

ресурсів у межах територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду 
загальнодержавного значення 

здійснюється на підставі дозволів, що 

видаються органом виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим з питань 

охорони навколишнього природного 

середовища, обласними, Київською та 

Севастопольською міськими державними 

адміністраціями. 
… 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Спеціальне використання природних 

ресурсів у межах територій та об’єктів 

… 

 

 

 

 

Спеціальне використання 

природних ресурсів 

загальнодержавного значення у межах 

територій та об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення 

здійснюється в межах ліміту на 

використання природних ресурсів у 

межах територій та об’єктів природно-

заповідного фонду, затвердженого 

центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику  

у сфері природно-заповідного фонду та 

природоохоронних територій, а також 

на підставі дозволів, що видаються 

органом виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим з питань 

охорони навколишнього природного 

середовища, обласними, Київською та 

Севастопольською міськими 

державними адміністраціями. 

… 

 

 

 

 

 

 

межах територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення. 
… 

Спеціальне використання 

природних ресурсів у межах 

територій та об’єктів природно-
заповідного фонду 

загальнодержавного значення, 

розташованих на території 

Автономної Республіки Крим, 

здійснюється в межах 

затвердженого органом виконавчої 

влади Автономної Республіки Крим 

з питань охорони навколишнього 

природного середовища, обласними, 

Київською та Севастопольською 

міськими державними 

адміністраціями ліміту та на 

підставі виданих ними дозволів на 

використання природних ресурсів у 

межах територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення. 

… 

Спеціальне використання 

природних ресурсів у межах 
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природно-заповідного фонду місцевого 

значення здійснюється в межах ліміту на 

використання природних ресурсів у межах 

територій та об’єктів природно-

заповідного фонду, затвердженого 

органом виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим з питань охорони 
навколишнього природного середовища, 

обласними, Київською та 

Севастопольською міськими державними 

адміністраціями, а також на підставі 

дозволів. 

… 

 

 
 

 

 

Порядок видачі дозволів на спеціальне 

використання природних ресурсів і 

встановлення лімітів на використання 

природних ресурсів у межах територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду 

загальнодержавного 

значення визначається Кабінетом 

Міністрів України. Видача дозволів на 

спеціальне використання природних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

територій та об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого 

значення, розташованих на 

території Автономної Республіки 

Крим, здійснюється в межах 

затвердженого органом виконавчої 

влади Автономної Республіки Крим 

з питань охорони навколишнього 

природного середовища, обласними, 

Київською та Севастопольською 

міськими державними 

адміністраціями ліміту та на 

підставі виданих ними дозволів на 

використання природних ресурсів у 

межах територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду 

місцевого значення. 

… 

Порядок видачі дозволів на 

спеціальне використання природних 

ресурсів і встановлення лімітів на 

використання природних ресурсів у 
межах територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду 

загальнодержавного 

значення визначається Кабінетом 

Міністрів України.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459-92-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459-92-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459-92-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459-92-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459-92-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459-92-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459-92-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459-92-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459-92-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459-92-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459-92-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459-92-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459-92-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459-92-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459-92-%D0%BF
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ресурсів здійснюється на безоплатній 

основі. 

 

 

 

… 

 
 

Рішення про відмову у видачі дозволу 

може бути оскаржено до центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування і реалізує державну 

політику у сфері охорони 

навколишнього природного 

середовища, або до суду. 
… 

Прийняття рішення про відмову у 

видачі дозволу на спеціальне 

використання природних ресурсів у межах 

територій та об’єктів природно-

заповідного фонду здійснюється у 

місячний строк. 
 

Заява про оскарження рішення про 

відмову у видачі дозволу подається до 

центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування і реалізує 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення про відмову у видачі 

дозволу може бути оскаржено до 

суду. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Прийняття рішення про відмову у 

видачі дозволу на спеціальне 

використання природних ресурсів у 

межах територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду 

здійснюється у місячний строк. 
 

 

 

 

 

Подання лімітів на 

затвердження здійснюється у 

письмовій формі (на паперових 

носіях) та в електронному вигляді.  
Видача дозволів на спеціальне 

використання природних ресурсів 

здійснюється на безоплатній основі. 
… 

Рішення про відмову у видачі 

дозволу може бути оскаржено до 

суду. 

 

 

 

 
 

 

Виключається 

… 

 

 

 

 

Для ліквідації наслідків аварій 

та стихійного лиха, в результаті 

яких виникає пряма загроза життю 

людей чи знищення територій та 
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державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, 

протягом строку, що не перевищує десять 

днів з дня одержання відповідного 

рішення. Заява розглядається у 

десятиденний строк. Про результати 

розгляду заявник повідомляється у 
письмовій формі. 

… 

 

 

 

 

 

Проведення рубок формування і 
оздоровлення лісів, інших видів рубок 

здійснюється в межах затверджених планів 

та на підставі рішень науково-технічних 

рад установ природно-заповідного фонду 

згідно з лімітом на використання 

природних ресурсів на підставі дозволів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виключається 

… 

об’єктів природно-заповідного 

фонду, управління якими 

здійснюється спеціальними 

адміністраціями, особливо 

термінові заходи здійснюються за 

рішенням спеціальної адміністрації 

установи природно-заповідного 

фонду з подальшим оформленням 

ліміту на використання природних 

ресурсів, погодженням його 

науково-технічною радою та 

отриманням дозволу відповідно до 

цієї статті закону. 

 

     Проведення рубок формування і 
оздоровлення лісів, інших видів 

рубок здійснюється в межах 

затверджених планів та на підставі 

рішень науково-технічних рад 

установ природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення та 

після погодження ліміту на 
використання природних ресурсів на 

підставі дозволів центральним 

органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері 

охорони природно-заповідного 
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фонду або органом виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим з 

питань охорони навколишнього 

природного середовища, обласними, 

Київською та Севастопольською 

міськими державними 

адміністраціями. 
… 

 

Стаття 11. Уповноважені органи 

державного управління в галузі організації, 

охорони та використання природно-

заповідного фонду 

 

Уповноваженими органами державного 

управління в галузі організації, охорони та 

використання природно-заповідного фонду є 

центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування і реалізує державну 

політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, орган виконавчої 

влади Автономної Республіки Крим з питань 

охорони навколишнього природного середовища, 

обласні, Київська та Севастопольська міські 

державні адміністрації. 

 

 

 

 

 

 

Стаття 11. Уповноважені органи 

державного управління в галузі 

організації, охорони та використання 

природно-заповідного фонду 

 

Уповноваженими органами 

державного управління в галузі 

організації, охорони та використання 

природно-заповідного фонду є 

центральний орган виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони 

навколишнього природного 

середовища, центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері природно-

заповідного фонду та 

природоохоронних територій, орган 

виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим з питань охорони 

навколишнього природного середовища, 

обласні, Київська та Севастопольська 

Підтримується частково. 

Для більш чіткого трактування 

положення щодо спеціальних 

підрозділів центрального органу, що 

реалізує державну політику … 

пропонуємо скористатися прикладом 

Держводагентства: 

«Центральний орган виконавчої 

влади, що забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного 

середовища, здійснює покладені на 

нього повноваження самостійно і через 

свої територіальні органи (у разі їх 

утворення), а на території Автономної 

Республіки Крим - через орган 

виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим з питань охорони 

навколишнього природного 
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Для забезпечення державного управління 

територіями та об’єктами природно-заповідного 

фонду можуть утворюватися спеціальні 

підрозділи центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування і реалізує 

державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, 

обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій. 

 

міські державні адміністрації. 

 

 

Для забезпечення державного 

управління територіями та об’єктами 

природно-заповідного фонду можуть 

утворюватися спеціальні підрозділи 

центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику  

у сфері природно-заповідного фонду та 

природоохоронних територій, 

обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій. 

 

середовища.» (Водний кодекс) 

 

Для забезпечення державного 
управління територіями та об’єктами 

природно-заповідного фонду 

місцевого значення можуть 

утворюватися спеціальні підрозділи 

обласних, Київської та 

Севастопольської міських 

державних адміністрацій. 
 

Стаття 12. Управління територіями та 

об’єктами природно-заповідного фонду 

 

Управління природними заповідниками, 

біосферними заповідниками, національними 

природними парками, ботанічними садами, 

дендрологічними та зоологічними парками 

загальнодержавного значення, а також 

регіональними ландшафтними парками 

здійснюється їх спеціальними адміністраціями. 

Спеціальні адміністрації очолюють керівники, 

які мають екологічну, біологічну або 

географічну освіту та які призначаються за 

погодженням із центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування і 

реалізує державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, а на 

території Автономної Республіки Крим - також з 

Стаття 12. Управління 

територіями та об’єктами природно-

заповідного фонду 

 

Управління природними 

заповідниками, біосферними 

заповідниками, національними 

природними парками, ботанічними 

садами, дендрологічними та 

зоологічними парками 

загальнодержавного значення, а також 

регіональними ландшафтними парками 

здійснюється їх спеціальними 

адміністраціями. Спеціальна 

адміністрація може створюватися для 

кількох установ природно-заповідного 

фонду, що знаходяться у сфері 

управління одного органу. Спеціальні 

Не підтримуємо. 

Пропозиції з врегулювання 

проблемних питань: 

Щодо створення спеціальної 

адміністрації для кількох установ ПЗФ: 

Віддаленість установ ПЗФ одна від 

одної зменшує можливості ефективно 

ними управляти одній адміністрації, 

керівництво матиме менше уявлення, 

що відбувається на місцях. Запити на 

потреби окремих установ будуть 

оброблятися набагато довше, ніж зараз, 

що створюватиме бюрократичні 

затримки та зменшуватиме ефективність 

роботи. Така проблема існує у 

національних парках Словаччини у 
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Головою Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим. 
адміністрації очолюють керівники, 

які мають вищу освіту в галузі права, 

управління та адміністрування, 

природничих наук, та досвід роботи не 

менше п’яти років у відповідній сфері,  

на керівних посадах  не менше 3 років. 

Типове положення про роботу комісії з 

конкурсного добору керівника 

установи природно-заповідного фонду  

затверджується центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у 

сфері охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

зв’язку з особливістю їхньої системи 

ПЗФ. Необхідність вирішувати окремі 

питання, проведення нарад керівників 

відділів, підписання окремих 

документів вимагатиме особистої 

присутності співробітників. У цій 

ситуації треба буде витрачати бюджетні 

кошти на більш дальні переїзди. 

Разом з тим, національні природні 

парки в Україні, у більшості випадків не 

відповідають міжнародним стандартам, 

тому пропонуємо розробити критерії 

для визначення тої чи іншої категорії 

ПЗФ. Для територій та об’єктів ПЗФ, які 

створено на момент внесення змін 

пропонуємо записати, що вони мають 

протягом ... періоду досягнути цих 

критеріїв. Для прикладу для 

національних природних парків шляхом 

розширення їхньої території та 

об’єднання з національними 

природними парками та іншими 

територіями і об’єктами ПЗФ, які 

створено для збереження аналогічних 

природних ландшафтів. 

Щодо критеріїв для призначення 

керівників та комісії: 

«Спеціальні адміністрації установ 

природно-заповідного фонду 
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загально-державного значення 

очолюють керівники, які мають 

базову вищу екологічну, біологічну 

або географічну освіту, досвід 

роботи на керівних посадах в 

природоохоронній галузі не менше 

п’яти років та які призначені на цю 

посаду центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони 

природно-заповідного фонду на 

підставі рішення конкурсної комісії, 

за погодженням з керівником 

обласної державної адміністрації 

та головою профспілкового 

комітету профспілкової організації 

установи чи уповноваженим 

представником трудового 

колективу установи, а на 

території Автономної Республіки 

Крим – з Головою Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим. 
Щодо комісії з конкурсного добору 

керівника установи природно-

заповідного фонду – підтримується. 

Пропонуємо взяти за приклад статті 

21-1 та 21-5 Закону України «Про 

культуру» 
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Типове положення про роботу 

комісії з конкурсного добору 

керівника установи природно-

заповідного фонду 

загальнодержавного значення 

затверджується центральним 

органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони 

навколишнього природного 

середовища. 

… 

До складу спеціальних 

адміністрацій по управлінню  

територіями та об’єктами природно-
заповідного фонду 

загальнодержавного значення 
повинні входити відповідні наукові 

підрозділи, служби охорони, 

екологічної освіти, рекреації, 

господарського та іншого 

обслуговування» 
 

Стаття 14. Визначення режиму територій 

та об’єктів природно-заповідного фонду 

… 

З метою визначення та обґрунтування заходів 

Стаття 14. Визначення режиму 

територій та об’єктів природно-

заповідного фонду 

… 

Підтримується частково. 

Пропонуємо доповнити «або зміни 

меж» 
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щодо провадження відповідно до законодавства 

та вимог міжнародних договорів 

природоохоронної, науково-дослідної, 

рекреаційної, господарської діяльності, охорони, 

відтворення та використання природних 

комплексів та об’єктів, які передбачається 

здійснити протягом п’яти років, а також стратегії 

розвитку об’єкта природно-заповідного фонду на 

десять років розробляється проект організації 

території об’єкта природно-заповідного фонду. 

 

 

 

 

Норма відсутня 

З метою визначення та обґрунтування 

заходів щодо провадження відповідно до 

законодавства та вимог міжнародних 

договорів природоохоронної, науково-

дослідної, рекреаційної, господарської 

діяльності, охорони, відтворення та 

використання природних комплексів та 

об’єктів, які передбачається здійснити 

протягом п’яти років, а також стратегії 

розвитку об’єкта природно-заповідного 

фонду на десять років розробляється 

проект організації території об’єкта 

природно-заповідного фонду. 

 

До затвердження проекту 

організації території об’єкта 

природно-заповідного фонду 

функціональне зонування території 

цього об’єкта провадиться відповідно 

до проекту його створення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропонуємо викласти в наступній 

редакції 

«До затвердження проекту 

організації території об’єкта 

природно-заповідного фонду 

функціональне зонування території 

цього об’єкта здійснюється 

відповідно до проекту його 

створення. 

У межах територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду 

забороняється проїзд 

механізованих транспортних 

засобів окрім доріг загального 

користування. Винятком є проїзд 

транспортних засобів 

землекористувачів та 
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землевласників, на земельних 

ділянках яких розташовані ці 

території та об’єкти, за 

попередньою згодою спеціальної 

адміністрації відповідної установи 

природно-заповідного фонду, та 

правоохоронних, рятувальних та 

медичних служб у екстрених 

випадках». 
 
 

Стаття 16. Вимоги щодо охорони природних 

комплексів та об’єктів природних 

заповідників 

… 

Проекти організації території природних 

заповідників та охорони їх природних комплексів 

розробляються спеціалізованими проектними 

організаціями і затверджуються центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування і реалізує державну політику у 

сфері охорони навколишнього природного 

середовища. 

…. 

 

 

 

 

 

 

Стаття 16. Вимоги щодо охорони 

природних комплексів та об’єктів 

природних заповідників 

… 

Проекти організації території 

природних заповідників та охорони їх 

природних комплексів затверджуються 

центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику 

у сфері природно-заповідного фонду та 

природоохоронних територій. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

Не підтримуємо. 

Щодо виключення вимоги про 

необхідність розроблення проекту 

організації території спеціалізованими 

проектними організаціями – не 

підтримується. 

Щодо змін процедури ліквідації 

аварійних наслідків – не 

підтримується. 

Запропоновані зміни суперечать суті 

поняття ліміту на використання 

природних ресурсів та дозвільної 

системи в цілому 

Такі зміни призведуть до виникнення 

додаткових корупційних ризиків, 

оскільки керівник установи ПЗФ з 

моменту виконання заходів до моменту 

затвердження ліміту та видачі дозволу 
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Для ліквідації наслідків аварій та стихійного 

лиха, в результаті яких виникає пряма загроза 

життю людей чи знищення заповідних 

природних комплексів, особливо термінові 

заходи здійснюються за рішенням дирекції 

природного заповідника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 18. Структура території та 

особливості управління біосферними 

заповідниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для ліквідації наслідків аварій та 

стихійного лиха, в результаті яких 

виникає пряма загроза життю людей чи 

знищення заповідних природних 

комплексів, особливо термінові заходи 

здійснюються за рішенням адміністрації 

природного заповідника з подальшим 

оформленням ліміту на використання 

природних ресурсів та отриманням 

дозволу відповідно до цієї статті 

закону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 18. Структура території та 

особливості управління біосферними 

заповідниками 

буде фактично порушувати 

законодавство. Що робити, коли у 

подальшому ліміти не будуть 

затверджені, а дозволи видані? 

Разом з тим законопроектом не 

запропоновано механізм вирішення 

питання особливостей використання 

природних ресурсів під час введення 

воєнного стану. 

Запропонована процедура ліквідації 

наслідків аварій та стихійного лиха 

містить значні корупційні ризики, 

оскільки зобов'язує використати 

природний ресурс без будь якого 

дозвільного документу, а потім 

оформлювати такі документи.  

Видача дозволів та погодження лімітів 

не передбачає участі громадськості. 

Також не передбачено публікацію 

дозволів та лімітів в офіційних базах 

відкритих даних на сайті дозвільних 

органів. Такі законодавчі ініціативи 

відкривають шлях до корупційних 

ризиків, а також є порушенням ст. 6 

Оргуської конвенції. 

 

 

Підтримуємо. 
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… 

Проекти організації території біосферних 

заповідників та охорони їх природних комплексів 

розробляються спеціалізованими проектними 

організаціями і затверджуються центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування і реалізує державну політику у 

сфері охорони навколишнього природного 

середовища. 
… 

 

… 

Проекти організації території 

біосферних заповідників та охорони їх 

природних комплексів затверджуються 

центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику 

у сфері природно-заповідного фонду та 

природоохоронних територій. 

… 

 

відсутня Стаття 181. Біосферні резервати 

 

Біосферний резерват — це значна 

за площею і цілісна територія, яка 

створюється в рамках програми 

ЮНЕСКО «Людина і біосфера» з 

метою демонстрації збалансованих 

відносин між людиною та біосферою 

через поєднання збереження найбільш 

типових природних комплексів 

біосфери та історико-культурних 

об’єктів зі сталим 

природокористуванням, включає 

природоохоронні ділянки та ділянки 

традиційного природокористування в 

даному регіоні. 

Біосферні заповідники разом з 

прилеглими територіями,  

включаються в установленому 

порядку до Всесвітньої мережі 

біосферних резерватів у рамках 

Не підтримується.  

Див. зауваження до ст. 1 

Не розроблено детально відповідні 

статті в цьому Законі 

Не зрозуміло яким чином норми 

запропонованої статті зможуть 

допомогти управляти біосферними 

резерватами.  

Крім того положення статті 

обмежують можливість включення до 

біосферних резерватів лише таких 

категорій як національні природні парки 

і заповідники, хоча, на практиці до 

складу біосферних резерватів можуть 

входити усі категорії ПЗФ. 

Стаття суперечить вимогам ЮНЕСКО 

щодо Національного комітету України з 

програми ЮНЕСКО-МАБ. 
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програми ЮНЕСКО «Людина і 

біосфера», спрямованої на сприяння 

та демонстрації збалансованих 

відносин між людиною та біосферою.  

До Всесвітньої мережі біосферних 

резерватів також можуть включатися 

національні природні парки і 

природні заповідники з прилеглими до 

них територіями. 

Основні критерії визначення 

біосферних резерватів: 

біосферні резервати є цілісними 

територіями і включають три 

функціональні зони: природні ядра, 

буферна зона навколо них і транзитна 

зона, до складу якої входять населені 

пункти та території господарського 

використання; 

на територіях біосферних 

резерватів реалізовуються три основні 

функції: функція збереження 

природної та історико-культурної 

спадщини, функція забезпечення 

сталого соціально-економічного 

розвитку та функція розвитку  

матеріально-технічної бази для 

демонстрації проектів, здійснення 

еколого-освітніх заходів, досліджень і 

моніторингу місцевих, регіональних, 

національних і глобальних питань 

збереження та сталого розвитку.  

Біосферні резервати беруть участь 
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у реалізації програмних документів 

ЮНЕСКО щодо  діяльності 

Всесвітньої мережі  біосферних 

резерватів. 

Координацію діяльності 

біосферних резерватів здійснює 

центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику 

у сфері природно-заповідного фонду та 

природоохоронних територій. 

 

Стаття 20. Статус і завдання національних 

природних парків 

… 

До складу територій національних 

природних парків можуть включатися 
ділянки землі та водного простору інших 

землевласників та землекористувачів. 
 

 

 

 

 

 

Стаття 21. Структура території та вимоги 

щодо охорони природних комплексів та 

об’єктів національних природних парків 

… 

Зонування території національного 

природного парку, рекреаційна та інша 

діяльність на його території провадяться 

Стаття 20. Статус і завдання 

національних природних парків 
 

Міністерство не пропонувало вносити 

зміни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 21. Структура території та 

вимоги щодо охорони природних 

комплексів та об’єктів національних 

природних парків 

… 

Зонування території національного 

природного парку, рекреаційна та інша 

Підтримуємо частково. 

… 

До складу територій 

національних природних парків 

після прийняття цього Закону 

можуть включатися ділянки землі 

та водного простору інших 

землевласників та 

землекористувачів, якщо вони  

передані їм у постійне 

користування. 
 

 

Підтримуємо частково. 

Щодо розподілу функцій реалізації та 

формування між Міндовкіллям та 

Агентством – підтримується. 

Щодо доповнення статті положенням 

про будівництво у господарській зоні та 
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відповідно до Положення про національний 

природний парк та Проекту організації території 

національного природного парку, охорони, 

відтворення та рекреаційного використання його 

природних комплексів і об’єктів, що 

затверджується центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування і 

реалізує державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, при 

цьому діяльність національного природного 

парку спрямовується на доведення площі 

заповідної зони національного природного парку 

до рівня не менше 20 відсотків загальної площі. 

… 

відсутня 

діяльність на його території провадяться 

відповідно до Положення про 

національний природний парк та 

Проекту організації території 

національного природного парку, 

охорони, відтворення та рекреаційного 

використання його природних 

комплексів і об’єктів, що затверджується 

центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику 

у сфері природно-заповідного фонду та 

природоохоронних територій, при 

цьому діяльність національного 

природного парку спрямовується на 

доведення площі заповідної зони 

національного природного парку до 

рівня не менше 20 відсотків загальної 

площі. 

… 

 

У межах зони стаціонарної 

рекреації та господарської зони 

стаціонарного природного парку може 

здійснюватися будівництво споруд 

рекреаційного та еколого-освітнього 

призначення на праві земельного 

сервітуту на будівництво споруд 

рекреаційного та еколого-освітнього 

призначення з проходженням 

інженерних, кабельних, 

трубопровідних мереж, необхідних для 

їх повноцінного функціонування. 

зоні стаціонарної рекреації – не 

підтримується. 

Законом вже визначено заборонені і 

дозволені види діяльності в межах 

кожної зони. При цьому Законом не 

заборонено будівництво споруд 

рекреаційного та еколого-освітнього 

призначення в межах вищезазначених 

зон. 

Статтею 99 Закону України визначено 

види права земельного сервітуту, серед 

яких є «інші земельні сервітути», що дає 

право на сьогоднішній день 

використовувати це право, у тому числі 

в межах господарської зони та зони 

стаціонарної рекреації. 

Враховуючи зазначене, 

запропонована норма не врегульовує 

ніяких питань, а тільки повторює вже 

існуючі норми. 

Разом з тим, існують ризики 

знищення природних комплексів в 

межах господарської зони шляхом 

масового будівництва рекреаційних 

об’єктів. Звертаємо увагу, що більшість 

господарської зони національних 

природних парків є природною 

територією, частка господарської зони у 

загальній площі національного 



29 

 

 

 природного парку складає подекуди 50 

%. 

Пропонуємо наступні зміни 

«Зонування території 
національного природного парку, 

рекреаційна та інша діяльність на 

його території провадяться 

відповідно до Положення про 

національний природний парк та 

Проекту організації території 

національного природного парку, 

охорони, відтворення та 
рекреаційного використання його 

природних комплексів і об’єктів, що 

розробляється установою ПЗФ із 

залученням спеціалізованої наукової 

та проектної організації або 

необхідних експертів і 

затверджується центральним 

органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері 

охорони та розвитку природно-

заповідного фонду.  

Діяльність національного 

природного парку спрямовується 

також на зростання площі 

заповідної зони національного 

природного парку відповідно до 
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загальної площі. 

… 

У разі створення або розширення 

території національного 

природного парку за рахунок 

включення до його складу 

заказників, заповідних урочищ та 

пам’яток природи території 

заказників та пам’яток природи - 

включаються до заповідної зони або 

зони регульованої рекреації, а 

заповідні урочища - до заповідної 

зони національного природного 

парку. 
 
 

Стаття 24. Структура території та вимоги 

щодо охорони природних комплексів та 

об’єктів регіональних ландшафтних парків 

… 

Проект організації території регіонального 

ландшафтного парку, охорони, відтворення та 

рекреаційного використання його природних 

комплексів та об’єктів і порядок його реалізації 

затверджуються державним органом, який 

прийняв рішення про організацію парку. 

Стаття 24. Структура території та 

вимоги щодо охорони природних 

комплексів та об’єктів регіональних 

ландшафтних парків 

… 

Проект організації території 

регіонального ландшафтного парку, 

охорони, відтворення та рекреаційного 

використання його природних 

комплексів та об’єктів і порядок його 

реалізації затверджуються органом, який 

прийняв рішення про організацію парку. 

 

Підтримується частково. 

Доцільна така редакція  

«… 

 

Проект організації території 

регіонального ландшафтного парку, 

охорони, відтворення та 
рекреаційного використання його 

природних комплексів та об’єктів і 

порядок його реалізації 

розробляється установою ПЗФ із 

залученням спеціалізованої наукової 
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та проектної організації або 

необхідних експертів і 

затверджуються органом, який 

прийняв рішення про організацію 

парку. 

… 

В разі створення або розширення 

території регіонального 

ландшафтного парку за рахунок 

включення до його складу 

заказників, заповідних урочищ та 

пам’яток природи території 

заказників та пам’яток природи - 

включаються до його заповідної 

зони або зони регульованої рекреації, 

а заповідні урочища - до заповідної 

зони». 
 

Стаття 32. Структура території та основні 

вимоги щодо режиму ботанічних садів 

… 

Зонування території ботанічних садів 

проводиться відповідно до Положення про 

ботанічний сад та Проекту організації території 

ботанічного саду, що розробляється 

спеціалізованими науковими та проектними 

установами і затверджується органом, у 

підпорядкуванні якого перебуває ботанічний 

сад, за погодженням з: 

Стаття 32. Структура території та 

основні вимоги щодо режиму 

ботанічних садів 

… 

Зонування території ботанічних 

садів проводиться відповідно до 

Положення про ботанічний сад та 

Проекту організації території 

ботанічного саду, що затверджується 

органом, у підпорядкуванні якого 

перебуває ботанічний сад за 

Підтримується частково.  

Доцільно внести зміни  

«… Зонування території ботанічних 

садів проводиться відповідно до 

Положення про ботанічний сад та 

Проекту організації території 

ботанічного саду, що розробляється 

установою ПЗФ із залученням  

спеціалізованої наукової та 

проектної організації або 
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центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування і реалізує державну 

політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища - щодо ботанічних 

садів загальнодержавного значення; 

обласними, Київською та Севастопольською 

міськими державними адміністраціями, а на 

території Автономної Республіки Крим - органом 

виконавчої влади Автономної Республіки Крим з 

питань охорони навколишнього природного 

середовища - щодо ботанічних садів місцевого 

значення. 

 

погодженням з: 

центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику 

у сфері природно-заповідного фонду та 

природоохоронних територій - щодо 

ботанічних садів загальнодержавного 

значення; 

обласними, Київською та 

Севастопольською міськими 

державними адміністраціями, а на 

території Автономної Республіки Крим - 

органом виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим з питань охорони 

навколишнього природного середовища 

- щодо ботанічних садів місцевого 

значення. 

 

необхідних експертів і 

затверджується органом, у 

підпорядкуванні якого перебуває 

ботанічний сад за погодженням з: 

центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони 

та розвитку природно-заповідного 

фонду - щодо ботанічних садів 

загальнодержавного значення; 

…» 
 

Стаття 34. Основні вимоги щодо режиму 

дендрологічних парків 

… 

Проект організації території дендрологічного 

парку розробляється спеціалізованими 

науковими та проектними установами і 

затверджується органом, у підпорядкуванні 

якого перебуває дендрологічний парк, за 

погодженням з: 

центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування і реалізує державну 

політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища - щодо дендрологічних 

парків загальнодержавного значення; 

обласними, Київською та Севастопольською 

Стаття 34. Основні вимоги щодо 

режиму дендрологічних парків 

… 

Проект організації території 

дендрологічного парку затверджується 

органом, у підпорядкуванні якого 

перебуває дендрологічний парк, за 

погодженням із: 

центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику 

у сфері природно-заповідного фонду та 

природоохоронних територій - щодо 

дендрологічних парків 

загальнодержавного значення; 

обласними, Київською та 

Не підтримується  

Доцільно внести зміни  

«… 

Проект організації території 
дендрологічного парку 

розробляється установою ПЗФ із 

залученням спеціалізованої наукової 

та проектної організації або 

необхідних експертів і 

затверджується органом, у 

підпорядкуванні якого перебуває 

дендрологічний парк, за 
погодженням із: 
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міськими державними адміністраціями, а на 

території Автономної Республіки Крим - органом 

виконавчої влади Автономної Республіки Крим з 

питань охорони навколишнього природного 

середовища - щодо дендрологічних парків 

місцевого значення. 

 

Севастопольською міськими 

державними адміністраціями, а на 

території Автономної Республіки Крим - 

органом виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим з питань охорони 

навколишнього природного середовища 

- щодо дендрологічних парків місцевого 

значення. 

 

центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони 

та розвитку природно-заповідного 

фонду - щодо дендрологічних парків 

загальнодержавного значення; 

…» 

Стаття 36. Структура території та основні 

вимоги щодо режиму зоологічних парків 

… 

Проект організації території зоологічного 

парку розробляється спеціалізованими 

науковими та проектними організаціями і 

затверджується органом, у підпорядкуванні 

якого перебуває зоологічний парк, за 

погодженням з: 

центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування і реалізує державну 

політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища - щодо зоологічних 

парків загальнодержавного значення; 

обласними, Київською та Севастопольською 

міськими державними адміністраціями, а на 

території Автономної Республіки Крим - органом 

виконавчої влади Автономної Республіки Крим з 

питань охорони навколишнього природного 

середовища - щодо зоологічних парків місцевого 

значення. 

 

Стаття 36. Структура території та 

основні вимоги щодо режиму 

зоологічних парків 

… 

Проект організації території 

зоологічного парку затверджується 

органом, у підпорядкуванні якого 

перебуває зоологічний парк, за 

погодженням із: 

центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику 

у сфері природно-заповідного фонду та 

природоохоронних територій - щодо 

зоологічних парків загальнодержавного 

значення; 

обласними, Київською та 

Севастопольською міськими 

державними адміністраціями, а на 

території Автономної Республіки Крим - 

органом виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим з питань охорони 

навколишнього природного середовища 

- щодо зоологічних парків місцевого 

Підтримуємо частково.  

Доцільно внести зміни 
« … 

Проект організації території 

зоологічного парку розробляється 

установою ПЗФ із залученням 

спеціалізованої наукової та 

проектної організації або 

необхідних експертів і 

затверджується органом, у 

підпорядкуванні якого перебуває 

зоологічний парк, за погодженням 

із: 

центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони 

та розвитку природно-заповідного 

фонду - щодо зоологічних парків 

загальнодержавного значення; 
…» 
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значення. 

 

Стаття 38. Основні вимоги щодо режиму 

парків-пам’яток садово-паркового мистецтва 

… 

Утримання та реконструкція парків-пам’яток 

садово-паркового мистецтва провадиться за 

проектами, що розробляються 

спеціалізованими науковими та проектними 

установами і затверджуються органами, у 

підпорядкуванні яких перебувають ці парки, за 

погодженням з: 

центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування і реалізує державну 

політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища - щодо парків-пам’яток 

садово-паркового мистецтва загальнодержавного 

значення; 

обласними, Київською та Севастопольською 

міськими державними адміністраціями, а на 

території Автономної Республіки Крим - органом 

виконавчої влади Автономної Республіки Крим з 

питань охорони навколишнього природного 

середовища - щодо парків-пам’яток садово-

паркового мистецтва місцевого значення. 

Стаття 38. Основні вимоги щодо 

режиму парків-пам’яток садово-

паркового мистецтва 

… 

Утримання та реконструкція парків-

пам’яток садово-паркового мистецтва 

провадиться за проектами, що  

затверджуються органами, у 

підпорядкуванні яких перебувають ці 

парки, за погодженням з: 

центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику 

у сфері природно-заповідного фонду та 

природоохоронних територій - щодо 

парків-пам’яток садово-паркового 

мистецтва загальнодержавного значення; 

обласними, Київською та 

Севастопольською міськими 

державними адміністраціями, а на 

території Автономної Республіки Крим - 

органом виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим з питань охорони 

навколишнього природного середовища 

- щодо парків-пам’яток садово-

паркового мистецтва місцевого 

значення. 

 

Підтримується частково.  

Доцільно внести зміни 

«… 

Утримання та реконструкція 

парків-пам’яток садово-паркового 

мистецтва провадиться за проектами, 

що розробляється установою ПЗФ 

із залученням спеціалізованої 

наукової та проектної організації 
або необхідних експертів і 

затверджуються органами, у 

підпорядкуванні яких перебувають 

ці парки, за погодженням з: 

центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони 

та розвитку природно-заповідного 
фонду - щодо парків-пам’яток 

садово-паркового мистецтва 

загальнодержавного значення; 
…» 

 

 

 

Стаття 39. Завдання охоронних зон 

територій та об’єктів природно-

Стаття 39. Завдання охоронних 

зон територій та об’єктів 

Доцільно внести зміни. 

… 
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заповідного фонду 

… 

В разі необхідності охоронні зони 

можуть установлюватися на територіях, 

прилеглих до окремих ділянок 
національних природних парків, 

регіональних ландшафтних парків, а також 

навколо заказників, пам’яток природи, 

заповідних урочищ, ботанічних садів, 

дендрологічних парків, зоологічних парків 

та парків-пам’яток садово-паркового 

мистецтва. 

Розміри охоронних зон визначаються 

відповідно до їх цільового призначення на 

основі спеціальних обстежень ландшафтів 

та господарської діяльності на прилеглих 

територіях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Стаття 40. Основні вимоги щодо 

режиму охоронних зон територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду 

природно-заповідного фонду 

 

Міністерство не пропонувало 

зміни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 40. Основні вимоги 

щодо режиму охоронних зон 

територій та об’єктів природно-

заповідного фонду 
 

Охоронні зони встановлюватися 

на територіях інших землевласників 

та землекористувачів, які прилеглі 
до ділянок природних заповідників, 

національних природних парків, 

регіональних ландшафтних парків, а 
також навколо заказників, пам’яток 

природи, заповідних урочищ, 

ботанічних садів, дендрологічних 

парків, зоологічних парків та парків-

пам’яток садово-паркового 

мистецтва. 

Розміри охоронних зон 

визначаються відповідно до їх 

цільового призначення на основі 

спеціальних обстежень ландшафтів і 

господарської діяльності на 

прилеглих територіях за 

погодженням із їхніми 

землевласниками та 
землекористувачами». 
 

 

Доцільно внести зміни. 

     Режим охоронних зон територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду 

визначається з урахуванням характеру 
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Режим охоронних зон територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду 

визначається з урахуванням характеру 

господарської діяльності на прилеглих 

територіях, на основі оцінки її впливу на 

довкілля. 

… 
В охоронних зонах не допускається 

будівництво промислових та інших 

об’єктів, мисливство, розвиток 

господарської діяльності, яка може 

призвести до негативного впливу на 

території та об’єкти природно-заповідного 

фонду. Оцінка такого впливу здійснюється 

в порядку, встановленому законодавством 
України. 

… 

      Положення, що визначають режим 

кожної з охоронних зон територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду, 

затверджуються державними органами, які 

приймають рішення про їх виділення. 

… 

 
 

Стаття 42. Основні засади забезпечення 

організації наукових досліджень на територіях 

та об’єктах природно-заповідного фонду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 42. Основні засади 

забезпечення організації наукових 

досліджень на природоохоронних 

територіях та об’єктах природно-

господарської діяльності на прилеглих 

територіях, які належать іншим 

землекористувачам і землевласникам, 

на основі оцінки її впливу на довкілля. 

… 

     В охоронних зонах не допускається 

будівництво промислових та інших 

об’єктів, всі види діяльності в галузі 

мисливського господарства, розвиток 

господарської діяльності, яка може 

призвести до негативного впливу на 

території та об’єкти природно-

заповідного фонду. Оцінка такого 

впливу здійснюється в порядку, 

встановленому законодавством України. 

… 

     Положення, що визначають режим 

кожної з охоронних зон територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду, 

затверджуються державними органами, 

які приймають рішення про їх виділення 

за погодженнями із землевласниками 

та землекористувачами, на чиїх 

землях вони будуть знаходитись. 

… 
 

Не підтримується. 

Запропонованими змінами 

пропонується забрати повноваження 
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Основні напрями наукових досліджень на 

територіях природних заповідників, біосферних 

заповідників, національних природних парків, 

ботанічних садів, дендрологічних парків та 

зоологічних парків визначаються з урахуванням 

програм і планів науково-дослідних робіт, які 

затверджуються Національною академією наук 

України та центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування і реалізує 

державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. 

… 

 

 

 

 

 

Координацію наукових досліджень на 

територіях та об’єктах природно-заповідного 

фонду України здійснює Національна академія 

наук України разом з центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування і 

реалізує державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. 

 

 

Для вирішення наукових і науково-

технічних проблем у природних заповідниках, 

біосферних заповідниках, національних 

природних парках, ботанічних садах 

заповідного фонду 

 

Основні напрями наукових 

досліджень на природоохоронних 

територіях, територіях природних 

заповідників, біосферних заповідників, 

національних природних парків, 

ботанічних садів, дендрологічних парків 

та зоологічних парків визначаються з 

урахуванням програм і планів науково-

дослідних робіт, які затверджуються 

центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного 

середовища за поданням Національної 

академії наук України та іншими 

науковими установами. 

… 

Координацію наукових досліджень 

на територіях та об’єктах природно-

заповідного фонду України здійснює 

центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного 

середовища. 

 

Для вирішення наукових і науково-

технічних проблем у природних 

заповідниках, біосферних заповідниках, 

національних природних парках, 

НАНУ затверджувати науково-дослідні 

роботи, координувати наукову 

діяльність в межах ПЗФ та 

природоохоронних територіях. Разом з 

тим відповідно до Закону України «Про 

наукову та науково-технічну діяльність» 

Національна академія наук України 

організує і здійснює фундаментальні та 

прикладні наукові дослідження з 

найважливіших проблем природничих, 

технічних, суспільних і гуманітарних 

наук. 

При цьому, звертаємо увагу, що 

частина перша цієї статті регулює 

питання наукової діяльності установ 

ПЗФ, а не порядок затвердження 

науково-дослідних робіт. 

Запропоновані зміни призведуть до 

пониження якості роботи установ ПЗФ 

як науково-дослідних установ. 

 

 

 

 

 

 

Щодо перейменування науково-

технічної (наукової) ради в науково-

експертну раду: 
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створюються наукові або науково-технічні ради, 

до складу яких включаються провідні науковці та 

фахівці. Склад таких рад, їх завдання та 

порядок діяльності визначаються органами, у 

підпорядкуванні яких перебувають об’єкти 

природно-заповідного фонду зазначених 

категорій. 

ботанічних садах створюються 

науково-експертні ради, типове 

положення про які затверджується 

центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного 

середовища. Персональний склад та 

положення про науково-експертні 

ради затверджується спеціальними 

адміністраціями установ природно-

заповідного фонду.   

Запропоновані зміни понижують 

статус установи природно-заповідного 

фонду як наукової установи. 

Термін наукова (науково-технічна) 

рада визначено в статті 10 Закону 

України «Про наукову та науково-

технічну діяльність» і установи 

природно-заповідного фонду керуються 

у своєї діяльності положеннями цієї 

статті. 

Термін «Науково-експертна рада» 

використовується в Порядку 

уповноваження науково-дослідних 

установ, підприємств та організацій на 

проведення державних випробувань 

пестицидів та агрохімікатів (Наказ 

Міндовкілля від 28.12.2020 № 392) і 

означає консультативно-дорадчий орган 

Міндовкілля, який утворений 

відповідно до Закону України «Про 

пестициди і агрохімікати», постанови 

Кабінету Міністрів України від 04 

березня 1996 року № 295 «Про 

затвердження Порядку проведення 

державних випробувань, державної 

реєстрації та перереєстрації, видання 

переліків пестицидів і агрохімікатів, 

дозволених до використання в Україні» 

та розробляє пропозиції і рекомендації 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0148-21/ed20201228#n20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0148-21/ed20201228#n20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0148-21/ed20201228#n20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0148-21/ed20201228#n20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0148-21/ed20201228#n20
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про можливість уповноваження 

науково-дослідної установи, 

підприємства чи організації. 

Передача повноважень щодо 

затвердження складу науково-технічної 

ради до установ ПЗФ призведе до 

пониження статусу таких рад, 

«містечковості» та відсутності балансу 

інтересів. 

Разом з тим, можна скористатися 

досвідом діяльності історико-

культурних заповідників, які створюють 

наглядові ради (стаття 37-5 Закону 

України «Про охорону культурної 

спадщини»). Функціонування окремо 

наукових та наглядових рад є звичною 

практикою у діяльності 

природоохоронних територій в Європі. 

 
  

Стаття 43. Літопис природи територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду України 

 

 

Основною формою узагальнення результатів 

наукових досліджень та спостережень за станом і 

змінами природних комплексів, виконаних у 

природних заповідниках, біосферних 

заповідниках, національних природних парках, є 

їх літописи природи, матеріали яких 

Стаття 43. Літопис природи 

територій та об’єктів природно-

заповідного фонду України 

 

Основною формою узагальнення 

результатів наукових досліджень та 

спостережень за станом і змінами 

природних комплексів, виконаних у 

природних заповідниках, біосферних 

заповідниках, національних природних 

Не підтримується.  

Див. зауваження до статті 42. 

Щодо електронного формату 

Літопису природи: 

Як виглядає електронний формат 

Літопису природи? Це просто документ 

збережений у pdf чи це розроблена база 

даних? Це потребує уточнення. 

Очевидно що йдеться не про pdf а 

отже це перекреслює наявну методику 
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використовуються для оцінки стану 

навколишнього природного середовища, 

розроблення заходів щодо охорони та 

ефективного використання природних ресурсів, 

забезпечення екологічної безпеки. 

 

 

 

Порядок підготовки та програма Літопису 

природи затверджуються центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування і реалізує державну політику у 

сфері охорони навколишнього природного 

середовища, разом із Національною академією 

наук України. 

парках, є їх літописи природи, матеріали 

яких використовуються для оцінки стану 

навколишнього природного середовища, 

розроблення заходів щодо охорони та 

ефективного використання природних 

ресурсів, забезпечення екологічної 

безпеки. 

 

Порядок підготовки, ведення та 

структура Літопису 

природи затверджуються центральним 

органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони 

навколишнього природного 

середовища. Літопис природи 

ведеться в електронній формі. 

 

(може це і добре, бо вона теж має масу 

недоліків). Але літопис природи - це не 

точки знахідок. це моніторингова 

програма, аналітична робота, що має в 

кожному з сотень аспектів свою 

методику і місцеві особливості. Додати 

фіксування знахідок як додаткову 

функцію можна, але перевести в 

таблицю весь літопис - це буде 

скорочення його в сотні разів. 

Тому краще доповнити аналітичну 

частину таблицею знахідок і одночасно 

прибрати з методики непотрібні щорічні 

розділи.  

Усі ці питання можна вирішити, 

розробивши нову програму Літопису 

природи, не вносячи зміни до Закону. 

Крім того, основна проблема у 

відсутності електронної бази даних 

літопису природи не у відсутності норм 

в Законі, а відсутності людських і 

фінансових ресурсів для організації 

цього процесу. 

 
 

Стаття 45. Економічне обґрунтування та 

оцінка територій та об’єктів природно-

заповідного фонду 

 

Економічне обґрунтування розвитку 

Стаття 45. Економічне 

обґрунтування та оцінка територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду 

 

Економічне обґрунтування розвитку 

Підтримується 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v465_737-02#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v465_737-02#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v465_737-02#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v465_737-02#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v465_737-02#n12
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природно-заповідного фонду, а також економічна 

оцінка природних комплексів та об’єктів, що 

входять до його складу, здійснюються відповідно 

до кадастру територій та об’єктів природно-

заповідного фонду на основі спеціальних 

методик, які затверджуються центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування і реалізує державну політику у 

сфері охорони навколишнього природного 

середовища. 

природно-заповідного фонду, а також 

економічна оцінка природних 

комплексів та об’єктів, що входять до 

його складу, здійснюються відповідно до 

кадастру територій та об’єктів природно-

заповідного фонду на основі спеціальних 

методик, які затверджуються 

центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного 

середовища. 

 

Стаття 47. Власні кошти об’єктів природно-

заповідного фонду 

… 

За відвідування територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду їх адміністрації, а 

також підприємства, установи, організації і 

громадяни, у підпорядкуванні яких перебувають 

ці території та об’єкти, можуть встановлювати 

плату та визначати категорії осіб, які 

звільняються від неї. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 47. Власні кошти об’єктів 

природно-заповідного фонду 

… 

За відвідування територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду їх 

адміністрації на підставі електронного 

квитка, а також підприємства, установи, 

організації і громадяни, у 

підпорядкуванні яких перебувають ці 

території та об’єкти, можуть 

встановлювати плату та визначати 

категорії осіб, які звільняються від неї. 

 

 

 

 

 

 

 

Підтримується частково. 

Пропонується редакція  

«… 

Кошти (в тому числі в іноземній 

валюті), одержані природними 

заповідниками, біосферними 

заповідниками, національними 

природними парками, регіональними 

ландшафтними парками, 
ботанічними садами, 

дендрологічними парками, 

зоологічними парками, а також 

підприємствами, установами та 

організаціями, у підпорядкуванні 

яких перебувають території та 

об’єкти природно-заповідного фонду 
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Установи природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення встановлюють 

розмір такої плати за погодженням із 

центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування і реалізує державну 

політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, а на території 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виключити  

інших категорій, від наукової, 

природоохоронної, рекреаційної, 

екоосвітньої, рекламно-видавничої 

та іншої діяльності в межах 

заповідних територій та об’єктів, що 

не суперечать їх цільовому 

призначенню, є їх власними 
коштами. 

… 

За відвідування територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду 

їхні спеціальні адміністрації, а 

також підприємства, установи, 

організації і громадяни, у 

підпорядкуванні яких перебувають ці 
території та об’єкти, можуть 

встановлювати плату, зокрема у 

вигляді електронного квитка, та 

визначати категорії осіб, які 

звільняються від неї. 

 

 
Виключити» 
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Автономної Республіки Крим - також з 

Головою Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, установи природно-

заповідного фонду, створені у зоні відчуження, 

зоні безумовного (обов’язкового) відселення, - 

за погодженням із центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування і 

реалізує державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, і 

центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері 

управління зоною відчуження та зоною 

безумовного (обов’язкового) відселення, 

установи природно-заповідного фонду 

місцевого значення - за рішенням органів, у 

віданні яких вони перебувають. 

 

Стаття 48. Екологічні фонди об’єктів 

природно-заповідного фонду 

Для фінансування природоохоронних 

заходів можуть створюватися цільові 

екологічні фонди природних заповідників, 

біосферних заповідників, національних 

природних парків, регіональних ландшафтних 

парків, ботанічних садів, дендрологічних 

парків та зоологічних парків. 

До цих фондів надходять: 

частина штрафів та грошових стягнень за 

шкоду, заподіяну їм у результаті порушення 

законодавства про природно-заповідний 

фонд, у розмірі 70 відсотків загальної суми 

Стаття 48. Екологічні фонди 

об’єктів природно-заповідного фонду 

Виключити 

Не підтримується. 

Статтею 13 Бюджетного кодексу 

визначено низку виключень щодо 

розміщення коштів на позабюджетних 

рахунках. Пропонуємо розробити зміни 

до законодавства, які б дозволили 

здійснювати позабюджетні розрахунки 

установами природно-заповідного 

фонду, які додаткового механізму 

збільшення фінансування установ ПЗФ, 

створення додаткових джерел 

фінансування. 

 «Створення позабюджетних фондів 

органами державної влади, органами 
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штрафів та грошових стягнень; 

кошти, одержані від реалізації 

конфіскованого або вилученого відповідно до 

законодавства майна, яке було знаряддям або 

предметом екологічного правопорушення на 

їх території; 

частина платежів підприємств, установ та 

організацій за забруднення відповідних 

територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду, що визначається на підставі еколого-

економічної оцінки їх впливу на навколишнє 

природне середовище; 

цільові та інші добровільні внески 

підприємств, установ, організацій, у тому 

числі міжнародних і зарубіжних, та громадян. 

Кошти вказаних екологічних фондів 

можуть використовуватися лише для 

цільового фінансування заходів, спрямованих 

на забезпечення охорони заповідних 

природних комплексів та об’єктів, розвиток 

наукових досліджень, міжнародного 

співробітництва, еколого-освітніх робіт. Їх 

розподіл здійснюється радою фонду, до 

складу якої включаються представники 

адміністрації відповідних природних 

заповідників, біосферних заповідників, 

регіональних ландшафтних парків, 

ботанічних садів, дендрологічних парків, 

зоологічних парків, а також державних 

влади Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування та 

іншими бюджетними установами не 

допускається. Відкриття 

позабюджетних рахунків для 

розміщення бюджетних коштів 

(включаючи власні надходження 

бюджетних установ) органами 

державної влади, органами влади 

Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування та іншими 

бюджетними установами забороняється, 

крім випадків, передбачених частиною 

восьмою статті 16 та частиною 

другою статті 78 цього Кодексу, а також 

крім розміщення закордонними 

дипломатичними установами України 

бюджетних коштів на поточних 

рахунках іноземних банків, розміщення 

на поточних рахунках у банках 

державного сектору власних 

надходжень державних і комунальних 

закладів фахової передвищої та вищої 

освіти, наукових установ та закладів 

культури, отриманих як плата за 

послуги, що надаються ними згідно з 

основною діяльністю, благодійні внески 

та гранти, у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n339
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n339
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n1272
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n1272
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/719-2015-%D0%BF#n10
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органів з охорони навколишнього природного 

середовища, громадських екологічних 

об’єднань, провідні науковці та фахівці. До 

складу таких рад біосферних заповідників 

можуть включатися представники 

відповідних міжнародних організацій, відомі 

зарубіжні вчені та спеціалісти. 

Положення про екологічні фонди 

природних заповідників, біосферних 

заповідників, національних природних парків, 

ботанічних садів, дендрологічних парків та 

зоологічних парків затверджується 

центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування і реалізує державну 

політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища. 

розміщення закладами професійної 

(професійно-технічної), фахової 

передвищої та вищої освіти на 

депозитах тимчасово вільних 

бюджетних коштів, отриманих за 

надання платних послуг, у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів 

України, якщо таким закладам законом 

надано відповідне право, та розміщення 

на рахунках банків надходжень, 

визначених пунктом 1 частини третьої 

статті 15, пунктом 13 частини третьої 

статті 29 та пунктом 12 частини першої 

статті 69-1 цього Кодексу, у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів 

України.» 

Стаття 52. Попередній розгляд клопотань 

про створення чи оголошення територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду 

 

 

Клопотання про необхідність створення чи 

оголошення територій та об’єктів природно-

заповідного фонду попередньо розглядається у 

місячний строк: 

щодо територій та об’єктів 

загальнодержавного значення - центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування і реалізує державну політику у 

сфері охорони навколишнього природного 

середовища; 

Стаття 52.  Розгляд клопотань про 

створення чи оголошення територій 

та об’єктів природно-заповідного 

фонду 

 

Клопотання про необхідність 

створення чи оголошення територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду 

розглядається у місячний строк: 

щодо територій та об’єктів 

загальнодержавного значення - 

центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику 

у сфері природно-заповідного фонду та 

природоохоронних територій; 

Підтримується частково.  

Пропонуємо надати повноваження 

щодо розгляду клопотань центральному 

органу виконавчої влади, що формує 

державну політику у сфері охорони та 

розвитку природно-заповідного фонду. 

Не підтримується внесення змін 

щодо складу проекту створення 

території чи об’єкту ПЗФ. 

Включення норм:  

щодо необхідності встановлення 

переліку обмежень щодо використання 

земель та земельних ділянок у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0009-93
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0009-93
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0009-93
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0009-93
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0009-93
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/657-2015-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n306
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n646
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n2303
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щодо територій та об’єктів місцевого 

значення - обласними, Київською та 

Севастопольською міськими державними 

адміністраціями, а на території Автономної 

Республіки Крим - органом виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим з питань охорони 

навколишнього природного середовища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі схвалення клопотань центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування і реалізує державну політику у 

сфері охорони навколишнього природного 

середовища, обласними, Київською та 

Севастопольською міськими державними 

адміністраціями, а на території Автономної 

щодо територій та об’єктів 

місцевого значення - обласними, 

Київською та Севастопольською 

міськими державними адміністраціями, а 

на території Автономної Республіки 

Крим - органом виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим з питань 

охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

У разі схвалення клопотань 

центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику 

у сфері природно-заповідного фонду та 

природоохоронних територій, 

обласними, Київською та 

Севастопольською міськими 

державними адміністраціями, а на 

території Автономної Республіки Крим - 

органом виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим з питань охорони 

навколишнього природного середовища 

проводиться їх погодження з власниками 

та первинними користувачами 

природних ресурсів у межах територій, 

рекомендованих для заповідання. 

Створення, оголошення, розширення 

територій та об’єктів природно-

заповідного фонду, а також 

резервування цінних для заповідання 

територій та об’єктів у межах земель, 

переданих у комунальну власність 

науковому обґрунтуванні; 

щодо необхідності надання каталогу 

координат поворотних точок меж  

території або об'єкта природно-

заповідного фонду, що створюється  або 

оголошується  з прив’язкою до 

державної геодезичної мережі;  

щодо розширення кола організацій, 

з якими потрібно погоджувати проекти 

створення - призведе до повного 

зупинення процесу збільшення площі 

природно-заповідного фонду, а 

відповідно неможливості досягнення 

внутрішньодержавних та міжнародних 

цілей досягнення показника 

заповідності. 

По перше, це потребуватиме 

значних фінансових ресурсів, а 

протягом останніх 10-ти років держава 

не виділяла ні копійки на проекти 

створення ПЗФ. 

По друге, підготовка таких проектів 

потребуватиме не менше одного-двох 

років, і призведе до того, що 

погодження користувачів втратять свою 

чинність. 

По третє, на сьогодні не про 

інвентаризовано вся територія України і 

відповідно не сформовані всі земельні 
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Республіки Крим - органом виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим з питань охорони 

навколишнього природного середовища 

проводиться їх погодження з власниками та 

первинними користувачами природних ресурсів 

у межах територій, рекомендованих для 

заповідання. Створення, оголошення, 

розширення територій та об’єктів природно-

заповідного фонду, а також резервування цінних 

для заповідання територій та об’єктів у межах 

земель, переданих у комунальну власність 

територіальних громад відповідно до пункту 

24 розділу X "Перехідні положення" Земельного 

кодексу України, які на момент передачі не були 

передані у користування фізичних, юридичних 

осіб, погодження не потребують. 

 

 

На підставі результатів погодження 

клопотань центральний орган виконавчої 

влади, що забезпечує формування і реалізує 

державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, 
забезпечує розробку спеціалізованими 

проектними та науковими установами 

проектів створення природних заповідників, 

біосферних заповідників, національних 

природних парків, заказників, пам’яток природи, 

парків-пам’яток садово-паркового мистецтва 

загальнодержавного значення. 

… 

Проекти створення територій та об’єктів 

територіальних громад відповідно до 

пункту 24 розділу X "Перехідні 

положення" Земельного кодексу 

України, які на момент передачі не були 

передані у користування фізичних, 

юридичних осіб, погодження не 

потребують. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На підставі результатів погодження 

клопотань центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері природно-

заповідного фонду та 

природоохоронних територій, 
забезпечує розробку проектів створення 

природних заповідників, біосферних 

заповідників, національних природних 

парків, заказників, пам’яток природи, 

парків-пам’яток садово-паркового 

мистецтва загальнодержавного значення. 

… 

Проекти створення територій та 

ділянки. Відповідно включення таких 

вимог до проекту створення ПЗФ 

фактично зобов’язує ініціаторів 

створення ПЗФ здійснювати 

землевпорядні роботи, які відповідно до 

чинного законодавства мають 

забезпечувати уповноважені органи. 

По четверте, поява норми 

«погодження іншими організаціями, 

визначеними законодавством» відкриє 

можливість вимагати погодження з 

усіма організаціями, які мають свої 

інтереси на запропонованій для 

заповідання території. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n1913
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n1913
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природно-заповідного фонду передаються 

центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування і реалізує державну 

політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, обласними, Київською 

та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями, а на території Автономної 

Республіки Крим - органом виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим з питань охорони 

навколишнього природного середовища у 

встановленому порядку уповноваженим 

приймати рішення про створення чи оголошення 

територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду. 

 

 

Відсутня 

об’єктів природно-заповідного фонду 

передаються центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері природно-

заповідного фонду, обласними, 

Київською та Севастопольською 

міськими державними адміністраціями, а 

на території Автономної Республіки 

Крим - органом виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим з питань 

охорони навколишнього природного 

середовища у встановленому порядку 

уповноваженим приймати рішення про 

створення чи оголошення територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду. 

Проект створення території або 

об’єкту природно-заповідного фонду 

має містити такі основні розділи: 

клопотання про створення чи 

оголошення території або об'єкта 

природно-заповідного фонду;  

наукове обґрунтування 

необхідності створення чи оголошення 

території або об'єкта природно-

заповідного фонду з переліком 

обмежень щодо використання земель 

та земельних ділянок; 

матеріали погодження створення 

чи оголошення території або об'єкта 

природно-заповідного фонду 

власниками та первинними 

користувачами природних ресурсів у 
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межах територій, рекомендованих для 

заповідання, іншими організаціями, 

визначеними законодавством;  

картографічні матеріали з 

каталогом координат поворотних 

точок меж  території або об'єкта 

природно-заповідного фонду, що 

створюється  або оголошується  з 

прив’язкою до державної геодезичної 

мережі. 

Стаття 53. Прийняття рішень про 

створення чи оголошення територій, об’єктів 

природно-заповідного фонду та їх охоронних 

зон 

 

Рішення про створення природних 

заповідників, національних природних парків, а 

також щодо інших територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення приймаються 

Президентом України. 

 

 

 

Відсутня 

Стаття 53. Прийняття рішень про 

створення чи оголошення територій, 

об’єктів природно-заповідного фонду 

та їх охоронних зон 

 

Рішення про створення територій 

та об’єктів природно-заповідного 

фонду загальнодержавного значення 

приймаються Кабінетом Міністрів 

України.  

Не підтримується. 

З практики, ще ні один проект Указу 

Президента, який було підготовлено для 

підписання не залишився без розгляду. 

Проблема є надумана і не обґрунтована. 

З іншої сторони, враховуючи 

практику прийняття рішень Урядом, 

запропоновані зміни дозволять з голосу 

приймати рішення на засіданні Уряду, 

які будуть зменшувати площу ПЗФ.  

Також, враховуючи практику 

останніх 20-ти років, у багатьох 

випадках необхідність підписання 

Президентом України рішення щодо 

зміни меж було стримуючим фактором, 

який не дозволив знищити ПЗФ. 

Основною проблемою при створенні 

ПЗФ є небажання землекористувачів 

надавати погодження. Разом з тим, 

законопроектом не пропонується 
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вирішення цього питання, а навпаки 

розширюється коло організацій, з якими 

потрібно погоджувати проект 

створення. 
 

Стаття 54. Зміна меж, категорії та 

скасування статусу територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду 

 

Зміна меж, категорії та скасування статусу 

територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду проводиться відповідно до статей 51-

53 цього Закону за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування і реалізує державну політику у 

сфері охорони навколишнього природного 

середовища, на підставі відповідного 

експертного висновку. 

 

Стаття 54. Зміна меж, категорії та 

скасування статусу територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду 

 

Зміна меж, категорії та скасування 

статусу територій та об’єктів природно-

заповідного фонду проводиться 

відповідно до статей 51-53 цього Закону 

за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері 

природно-заповідного фонду та 

природоохоронних територій, на 

підставі відповідного експертного 

висновку, який розробляється 

науковою установою, яка не приймала 

участь у підготовці клопотання. 

Експертний висновок подається 

спільно з клопотанням. 

 

Підтримується 

Стаття 55. Резервування цінних для 

заповідання територій та об’єктів 

… 

Центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, орган 

Стаття 55. Резервування цінних 

для заповідання територій та об’єктів 

… 

Центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну політику 

у сфері природно-заповідного фонду та 

Не підтримуємо.  

Доцільно спочатку цю статтю 

зробити життєздатною і діючою на 

практиці. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#n417
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#n417
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#n417
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виконавчої влади Автономної Республіки Крим у 

сфері охорони навколишнього природного 

середовища, структурний підрозділ обласної, 

Київської чи Севастопольської міської державної 

адміністрації у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, наукова установа, 

природоохоронне громадське об’єднання 

звертаються до органу виконавчої влади, органу 

місцевого самоврядування, який передає земельні 

ділянки державної чи комунальної власності у 

власність та користування відповідно до 

повноважень, визначених статтею 

122 Земельного кодексу України, з клопотанням 

про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо резервування 

цінних для заповідання територій та об’єктів. 

… 

природоохоронних територій, орган 

виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, 

структурний підрозділ обласної, 

Київської чи Севастопольської міської 

державної адміністрації у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, 

наукова установа, природоохоронне 

громадське об’єднання звертаються до 

органу виконавчої влади, органу 

місцевого самоврядування, який передає 

земельні ділянки державної чи 

комунальної власності у власність та 

користування відповідно до 

повноважень, визначених статтею 

122 Земельного кодексу України, з 

клопотанням про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо резервування цінних 

для заповідання територій та об’єктів. 

… 

Стаття 59. Порядок ведення кадастру 

територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду 

 

Державний кадастр територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду ведеться 

центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування і реалізує державну 

політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, обласними, Київською 

Стаття 59. Порядок ведення 

кадастру територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду 

 

Державний кадастр територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду 

ведеться центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері природно-

заповідного фонду та 

Не підтримуємо. 

Стаття потребує змін в частині 

розподілу повноважень щодо 

різнорівневого наповнення кадастру, як 

відкритої бази даних, осучаснення 

термінології. 

Разом з тим, запропонованими 

змінами передбачено лише 

встановлення плати за витяги з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n1042
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n1042
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n1042
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n1042
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та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями, органом виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим з питань охорони 

навколишнього природного середовища за 

рахунок державного бюджету. 

… 

 

 

 

Зміст кадастрової документації, порядок її 

складення та строки подання документів 

первинного обліку визначаються центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування і реалізує державну політику у 

сфері охорони навколишнього природного 

середовища. 

природоохоронних територій, 

обласними, Київською та 

Севастопольською міськими 

державними адміністраціями, органом 

виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим з питань охорони 

навколишнього природного середовища 

за рахунок державного бюджету. 

… 

Зміст кадастрової документації, 

порядок її складення та строки подання 

документів первинного обліку 

визначаються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у 

сфері охорони навколишнього 

природного середовища. 

Єдина актуальна достовірна 

інформація про території та об’єкти 

природно-заповідного фонду  

міститься у Державному кадастрі 

територій та об’єктів природно-

заповідного фонду. 

 Витяги з Державного кадастру 

територій та об’єктів природно-

заповідного фонду видаються 

заявникам на платній основі. Розмір 

плати встановлюється центральним 

органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування  державної 

політики у сфері охорони 

навколишнього природного 

Кадастру. 

Це завідомо мертва норма, тому що 

такий витяг нікому не знадобиться. 

Крім того, Державний кадастр територій 

та об’єктів природно-заповідного фонду 

відноситься до Переліку наборів даних, 

які підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних.  

Відповідно до Закону України “Про 

доступ до публічної інформації” 

публічна інформація у формі відкритих 

даних (відкриті дані) оприлюднюється 

для вільного та безоплатного доступу до 

неї. Відкриті дані дозволені для їх 

подальшого вільного використання та 

поширення. 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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середовища. 

Витяги з Державного кадастру 

територій та об’єктів природно-

заповідного фонду отримуються 

заявником під час здійснення оцінки 

впливу на довкілля, розроблення 

проектів землеустрою та інших 

випадках. 

 

Стаття 60. Організація охорони територій 

та об’єктів природно-заповідного фонду 

 

 

Охорона природних заповідників, 

біосферних заповідників, національних 

природних парків, а також ботанічних садів, 

дендрологічних парків, зоологічних парків, 

парків-пам’яток садово-паркового мистецтва 

загальнодержавного значення, а також 

регіональних ландшафтних парків, управління 

якими здійснюється спеціальними 

адміністраціями, покладається на служби їх 

охорони, які входять до складу служби державної 

охорони природно-заповідного фонду 

України. Положення про службу державної 

охорони природно-заповідного фонду 

України затверджується Кабінетом Міністрів 

України. 

 

Стаття 60. Організація охорони 

територій та об’єктів природно-

заповідного фонду 

 

Охорона природних заповідників, 

біосферних заповідників, національних 

природних парків, а також ботанічних 

садів, дендрологічних парків, 

зоологічних парків, парків-пам’яток 

садово-паркового мистецтва 

загальнодержавного значення, а також 

регіональних ландшафтних парків, 

управління якими здійснюється 

спеціальними адміністраціями, 

покладається на служби їх охорони, які 

входять до складу служби державної 

охорони природно-заповідного фонду 

України. Положення про службу 

державної охорони природно-

заповідного фонду 

України затверджується Кабінетом 

Міністрів України. Управління 

державною службою охорони природи 

Підтримуємо 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2000-%D0%BF#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2000-%D0%BF#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2000-%D0%BF#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2000-%D0%BF#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2000-%D0%BF#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2000-%D0%BF#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2000-%D0%BF#n13
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здійснює центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері природно-

заповідного фонду та 

природоохоронних територій. 

 

Стаття 61. Склад і повноваження служби 

державної охорони природно-заповідного 

фонду України 

Посадові особи служби державної охорони 

природно-заповідного фонду України мають 

право: 

вимагати від громадян і службових осіб 

пояснення у зв'язку з порушенням режиму 

територій та об'єктів природно-заповідного 

фонду, їх охоронних зон; 

відсутня  

 

 

 

 

 

відсутня 

 

відсутня 

перевіряти у громадян і службових осіб 

посвідчення на право перебування, використання 

природних ресурсів та здійснення іншої 

діяльності в межах відповідних територій та 

об'єктів природно-заповідного фонду; 

 

Стаття 61. Склад і повноваження 

державної служби охорони природи 

 

Посадові особи служби охорони 

природи мають право: 

опитувати осіб за їх згодою, 

використовувати їх добровільну 

допомогу, вимагати від громадян і 

службових осіб пояснення у зв'язку з 

порушенням режиму територій та 

об'єктів природно-заповідного фонду, їх 

охоронних зон;  

 вимагати в особи пред’явлення 

нею документів, що посвідчують 

особу, та/або документів, що 

підтверджують відповідне право 

особи, у спосіб, який дає можливість 

посадовій особі служби державної 

охорони прочитати та зафіксувати 

дані, що містяться в документах, у 

випадках: 

якщо існує достатньо підстав 

вважати, що особа вчинила або має 

намір вчинити правопорушення; 

якщо особа перебуває в місці 

Підтримується частково.  

Питання якісного функціонування СДО 

потребує вирішення додатково таких 

питань на законодавчому рівні: 

- надати право СДО ПЗФ 

здійснювати контрольні функції на 

прилеглих територіях (до прикладу у 

межах 10-км зони), у тому числі в 

межах охоронних зон,  

- до врегулювати право СДО ПЗФ 

контролювати території та об’єкти 

природно-заповідного фонду, для яких 

створення та функціонування СДО ПЗФ 

не передбачено; 

- передбачити право накладати 

штрафи та притягувати до 

відповідальності на місці вчинення 

правопорушення за ст. 91 КпАП; 

- доопрацювати питання статусу 

працівників СДО ПЗФ як 

правоохоронного органу, з усіма 

соціальними гарантіями;  

- підвищити рівень заробітної плати 
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доставляти порушників установленого 

режиму з метою з'ясування особи; 

 

складати протоколи про порушення вимог 

законодавства, надсилати їх відповідним органам 

для притягнення винних осіб до відповідальності; 

 

 

 

 

 

вилучати у порушників предмети та знаряддя 

незаконного використання природних ресурсів, 

транспортні засоби, відповідні документи; 

 

проводити особистий огляд осіб, речей, 

транспортних засобів та перевірку знарядь і 

продукції одержаної в результаті 

природокористування; 

відсутня  

 

 

 

 

 

відсутня  

 

 

 

відсутня  
 

 

вчинення правопорушення або  іншої 

надзвичайної події; 

перевіряти у громадян і службових 

осіб посвідчення на право перебування, 

використання природних ресурсів та 

здійснення іншої діяльності в межах 

відповідних територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду; 

доставляти порушників 

установленого законодавством режиму 

у територіальні органи внутрішніх 

справ  з метою з'ясування особи; 

складати протоколи про порушення 

вимог законодавства, надсилати їх 

відповідним органам для притягнення 

винних осіб до відповідальності, у 

випадках, визначених законом, 

здійснювати провадження у справах 

про адміністративні правопорушення, 

приймати рішення про 

застосування адміністративних 

стягнень та забезпечувати їх 

виконання; 

 

вилучати у порушників предмети та 

знаряддя незаконного використання 

природних ресурсів, незаконно здобуті 

природні ресурси або продукцію що з 

них вироблена, транспортні засоби, 

відповідні документи; 

проводити особистий огляд осіб, 

речей, транспортних засобів та перевірку 

працівників СДО ПЗФ до рівня інших 

правоохоронних органів України; 

- створити постійно-діючу 

навчальну програму для працівників 

СДО ПЗФ; 

періодичне (щорічне) підвищення 

кваліфікації працівників за 

вузькоспеціалізованими навчальними 

тренінгами. 

Взагалі потрібне комплексне 

реформування системи СДО ПЗФ, яка 

була створена ще за радянських часів і 

наразі не відповідає сучасним вимогам. 

 

Серед новітніх підходів пропонується: 

      - впровадити інститут партнерства 

СДО ПЗФ з неурядовими організаціями 

(благодійними, правозахисними, 

природоохоронними організаціями, 

тощо) та приватними особами (інститут 

“приватних рейнджерів”) за прикладом 

країн Європи; 

       - створити спільну платформу між 

ПЗФ, поліцією, Національною школою 

суддів, Національною асоціацією 

адвокатів України, прокуратурою щодо 

напрацювання спільної правової 

практики роботи СДО ПЗФ; 

       - впровадити систему моніторингу 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19?find=1&text=%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD#w1_9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19?find=1&text=%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD#w1_10
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безперешкодно відвідувати підприємства, 

установи, організації, судна та інші транспортні 

засоби в межах відповідних територій, об'єктів 

природно-заповідного фонду, їх охоронних зон 

для перевірки додержання законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища 

та природно-заповідний фонд; 

відсутня  
 

 

 

 

відсутня  

 

 

 

 

 

вносити пропозиції до відповідних 

державних органів про припинення, зупинення 

чи обмеження будь-якої діяльності, що порушує 

вимоги законодавства про природно-заповідний 

фонд, давати обов'язкові для виконання приписи 

з метою усунення порушень, виявлених у межах 

територій та об'єктів природно-заповідного 

фонду; 

відсутня  

відсутня 

знарядь і продукції одержаної в 

результаті природокористування; 

укладати договори 

відповідального зберігання з 

підприємствами, установами, 

організаціями з метою зберігання 

речових доказів, природних ресурсів 

або продукцію що з них вироблена 

вилучених у ході провадження своєї 

діяльності, які потребують особливих 

умов зберігання; 

здійснювати у визначеному 

законодавством порядку приймання, 

зберігання та знищення вилучених, 

добровільно зданих або знайдених 

предметів і знарядь незаконного 

використання природних ресурсів; 

витребувати та одержувати в 

установленому законодавством 

порядку безоплатно від відповідних 

державних органів, органів місцевого 

самоврядування, правоохоронних 

органів, підприємств, установ та 

організацій інформацію, документи і 

матеріали, необхідні для виконання 

повноважень служби державної 

охорони природно – заповідного фонду 

України; 
безперешкодно відвідувати 

підприємства, установи, організації, 

судна та інші транспортні засоби в 

межах відповідних територій, об'єктів 

за взірцем SMART для всіх установ 

природно-заповідного фонду, що 

значною мірою може підвищити їх 

ефективність функціонування; 
«… 

проводити природоохоронні 

рейди у різний час доби у робочі, 

святкові та вихідні дні;  

Посадові особи державної 

служби охорони природи під час 

виконання службових обов'язків 

мають право на носіння форми 

встановленого зразка, зберігати, 

носити і застосовувати табельну 

зброю та інші спеціальні засоби 

відповідно до законодавства 

України. 

…» 
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відсутня 

 

 

відсутня 

 

 

 

відсутня 

 

 

 

 

відсутня 

 

 

 

відсутня 

 

 

 

відсутня 

 

 

посадові особи служби державної охорони 

природно-заповідного фонду України під час 

виконання службових обов'язків мають право на 

носіння форми встановленого зразка, табельної 

зброї та інших спеціальних засобів відповідно до 

природно-заповідного фонду, їх 

охоронних зон для перевірки 

додержання законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

та природно-заповідний фонд; 

використовувати за згодою 

адміністрацій службові приміщення, 

транспортні засоби та інше майно 

підприємств, установ, організацій, а 

так само за згодою осіб - житло, інші 

приміщення, транспортні засоби і 

майно, які їм належать; 

використовувати гласних штатних 

та позаштатних працівників на 

підставах та в порядку, встановлених 

законом, дотримуючись умов 

добровільності таких відносин, 

матеріально і морально заохочувати 

осіб, які надають допомогу в 

запобіганні, виявленні і припиненні   

правопорушень у природоохоронній 

сфері; 

вносити пропозиції до відповідних 

державних органів про припинення, 

зупинення чи обмеження будь-якої 

діяльності, що порушує вимоги 

законодавства про природно-заповідний 

фонд, давати обов'язкові для виконання 

приписи з метою усунення порушень, 

виявлених у межах територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду; 

проводити природоохоронні 
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законодавства України. 

 

рейди; 

збирати, направляти в 

установленому порядку матеріали про 

порушення природоохоронного 

законодавства до відповідних органів 

для вирішення питання щодо 

притягнення винних до кримінальної 

відповідальності; 

проводити аудіо-, відео-, 

фотофіксацію як допоміжний засіб 

попередження протиправних дій та 

розкриття правопорушень; 

здійснювати інформаційно-

пошукову та аналітично-

інформаційну роботу з метою 

виявлення та усунення причин і умов, 

що сприяють вчиненню  

правопорушень природоохоронного 

законодавства; 

здійснювати інформаційну 

взаємодію з правоохоронними 

органами, з органами державної 

влади, органами місцевого 

самоврядування, органами судової 

влади, іншими державними органами, 

підприємствами, установами та 

організаціями; 

вести облік правопорушень 

природоохоронного законодавства та 

профілактичний облік 

правопорушників, документів, інші 

необхідні для виконання завдань 



59 

 

 

служби державної охорони обліки; 

здійснювати обробку 

персональних даних в обсязі, 

структурі та порядку, що випливають 

із завдань та функцій, покладених на 

службу державної охорони цим та 

іншими законами; 

залучати в межах компетенції у 

передбачений законодавством спосіб, 

у тому числі на договірних засадах, 

кваліфікованих спеціалістів та 

експертів, у тому числі іноземців. 

Посадові особи служби  охорони 

природи и під час виконання службових 

обов'язків мають право на носіння 

форми встановленого зразка, зберігати, 

носити і застосовувати табельну зброю 

та інші спеціальні засоби відповідно до 

законодавства України. 

Стаття 64. Види відповідальності за 

порушення законодавства про природно-

заповідний фонд 

 

Порушення законодавства України про 

природно-заповідний фонд тягне за собою 

дисциплінарну, адміністративну, цивільну або 

кримінальну відповідальність. 

Відповідальність за порушення 

законодавства про природно-заповідний фонд 

несуть особи, винні у: 

а) нецільовому використанні територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду, порушенні 

Стаття 64. Види відповідальності 

за порушення законодавства про 

природно-заповідний фонд 

  

Порушення законодавства України 

про природно-заповідний фонд тягне за 

собою дисциплінарну, адміністративну, 

цивільну або кримінальну 

відповідальність. 

Відповідальність за порушення 

законодавства про природно-заповідний 

фонд несуть особи, винні у: 

а) нецільовому використанні 

Підтримуємо. 
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вимог проектів створення та організації 

територій природно-заповідного фонду; 

… 

територій та об’єктів природно-

заповідного фонду, порушенні вимог 

режимів територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду та 

проектів створення та організації 

територій природно-заповідного фонду; 

… 

 

Земельний кодекс України 

Стаття 99. Види права земельного 

сервітуту 

… 

відсутній 

… 

Стаття 99. Види права земельного 

сервітуту 

… 

ж2) право на будівництво споруд 

рекреаційного та еколого-освітнього 

призначення з проходженням 

інженерних, кабельних, 

трубопровідних мереж, необхідних для 

їх повноцінного функціонування… 

Не підтримуємо. 

 

Закон України «Про Державний земельний кадастр» 

Стаття 21. Підстави та основні вимоги 

щодо внесення відомостей до Державного 

земельного кадастру 

1. Відомості про межі земельної ділянки 

вносяться до Державного земельного кадастру: 

… 

 

на підставі проектів землеустрою щодо 

організації території земельних часток (паїв) - у 

разі виділення в натурі (на місцевості) земельних 

Стаття 21. Підстави та основні 

вимоги щодо внесення відомостей до 

Державного земельного кадастру 

1. Відомості про межі земельної 

ділянки вносяться до Державного 

земельного кадастру: 

… 

на підставі проектів землеустрою 

щодо організації території земельних 

часток (паїв) - у разі виділення в натурі 

Підтримуємо.  

У випадку, якщо проект буде кимось 

добровільно розроблений відповідно до 

вимог щодо внесення відомостей до 

ДЗК. 
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ділянок власникам земельних часток (паїв). 

 

Відсутній 

 

(на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв); 

на підставі проектів створення 

територій та об’єктів природно-

заповідного фонду. 

 

 

Закон України «Про землеустрій» 

Розділ IX 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Розділ IX 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 

15. Розроблення документації із землеустрою 

в Україні або окремих її місцевостях, у яких 

введено воєнний стан, здійснюється з 

урахуванням пункту 27 розділу X "Перехідні 

положення" Земельного кодексу України. 

 

Відсутній 

15. Розроблення документації із 

землеустрою в Україні або окремих її 

місцевостях, у яких введено воєнний 

стан, здійснюється з урахуванням пункту 

27 розділу X "Перехідні положення" 

Земельного кодексу України. 

16. Проекти землеустрою щодо 

організації і встановлення меж 

територій природно-заповідного 

фонду та іншого природоохоронного 

призначення, оздоровчого, 

рекреаційного, історико-культурного, 

лісогосподарського призначення, 

земель водного фонду та 

водоохоронних зон, обмежень у 

використанні земель та їх 

режимоутворюючих об’єктів не 

розробляються для територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду у 

Підтримуємо.  

Якщо проект буде кимось 

добровільно розроблений відповідно до 

вимог щодо внесення відомостей до 

ДЗК.   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n3191
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n3191
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n3191
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разі встановлення їхніх меж на 

підставі проектів створення цих 

території та об’єктів природно-

заповідного фонду. 

 

Закон України «Про Червону книгу України» 

Стаття 15. Організація ведення Червоної 

книги України 

… 

Наукове забезпечення ведення Червоної 

книги України, підготовку пропозицій про 

занесення до Червоної книги України та про 

виключення з неї рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів 

тваринного і рослинного світу, організацію 

наукових досліджень, розроблення заходів щодо 

збереження і охорони таких видів та контроль за 

їх виконанням, координацію відповідної 

діяльності органів державної влади та 

громадських організацій здійснює Національна 

комісія з питань Червоної книги України, яка 

створюється Національною академією наук 

України. 

Стаття 15. Організація ведення 

Червоної книги України 

… 

Наукове забезпечення ведення 

Червоної книги України, підготовку 

пропозицій про занесення до Червоної 

книги України та про виключення з неї 

рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів тваринного і 

рослинного світу, організацію наукових 

досліджень, розроблення заходів щодо 

збереження і охорони таких видів та 

контроль за їх виконанням, координацію 

відповідної діяльності органів державної 

влади та громадських організацій 

здійснює Національна комісія з питань 

Червоної книги України, яка 

створюється центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у 

сфері охорони навколишнього 

природного середовища. 

Не підтримуємо. 

Сумнівною виглядає ідея передачі 

Національної комісії з питань Червоної 

книги до Міндовкілля. В установах 

Міністерства немає такої кількості 

фахівців, які б могли забезпечити якісне 

ведення Червоної книги по всіх 

напрямках біоти. Більшість фахівців в 

установах ПЗФ обмежуються 

територією своєї установи і не можуть 

оцінити ситуацію у масштабах країни. 

Для цього введена система кураторів в 

НАНУ, які знаючи особисто в кого 

можуть бути дані по яких видах, 

залучають для ведення ЧКУ сотні 

спеціалістів з регіонів. це важливо, адже 

окремо по більшості видів ЧКУ нема 

спеціалізованих фахівців (умовно - не 

можна бути спеціалістом винятково по 

виду, який можна зустріти лише раз на 

кілька років або по виду, 50 екз якого 

стабільно зростають в тому ж місці 
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щороку). 
 

 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

Стаття 204. Компетенція обласних, 

Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій у сфері охорони 

навколишнього природного середовища 

 

До компетенції обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних 

адміністрацій у сфері охорони навколишнього 

природного середовища належить: 

… 

 

ґ) затвердження за поданням центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, для підприємств, 

установ і організацій лімітів використання 

природних ресурсів (крім природних ресурсів 

загальнодержавного значення), скидів 

забруднюючих речовин у навколишнє природне 

середовище (крім скидів, що призводять до 

забруднення природних ресурсів 

загальнодержавного значення, навколишнього 

природного середовища за межами відповідної 

території); 

Стаття 204. Компетенція обласних, 

Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій у 

сфері охорони навколишнього 

природного середовища 

До компетенції обласних, Київської 

та Севастопольської міських державних 

адміністрацій у сфері охорони 

навколишнього природного середовища 

належить: 

… 

ґ) затвердження для підприємств, 

установ і організацій лімітів 

використання природних ресурсів 

(крім природних ресурсів 

загальнодержавного значення), скидів 

забруднюючих речовин у навколишнє 

природне середовище (крім скидів, що 

призводять до забруднення природних 

ресурсів загальнодержавного 

значення, навколишнього природного 

середовища за межами відповідної 

території); 

Підтримуємо 

 

Прикінцеві і перехідні положення проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
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щодо  підвищення ефективності управління природоохоронними  територіями та об’єктами природно-заповідного 

фонду» 

 

 
Прикінцеві та перехідні 

положення 

Цей Закон набирає чинності з 

дня, наступного за днем його 

опублікування. 

Природні заповідники, біосферні 

заповідники та національні природні 

парки, які створюються після 

утворення центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері природно-

заповідного фонду. 

3. Кабінету Міністрів України: 

у шестимісячний строк з дня 

введення в дію цього Закону:  

привести власні нормативно-

правові акти у відповідність із цим 

Законом;  

забезпечити приведення 

міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої 

влади їх нормативно-правових актів у 

відповідність із цим Законом; 

після утворення центрального 

 

 

 

 

 

Не закінчено фразу  

«Природні заповідники, біосферні 

та національні природні парки, які 

створюються після утворення 

центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері 

природно-заповідного фонду ??????». 
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органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони 

та розвитку природно-заповідного 

фонду ???? сфери його управління 

природних заповідників, біосферних 

заповідників та національних 

природних парків, створених до 

прийняття цього Закону 

 

 

Не зрозуміло написано фразу  

 

 
 

 

Пропозиції до проєкту Закону підготували члени ГО «Дунайсько-Карпатська Програма»: 

 

керівник правління, к.б.н., с.н.с. Проць Б.Г., 

 

експерт з питань ПЗФ Кийко А.О. 


