Конспект лекції № 8
ЛЕКЦІЯ 8. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних
дисциплін як макроекономіка та мікроекономіка, європейська інтеграція та глобальні
проблеми сучасності, міжнародна економіка, національна економіка.
Мета лекції: освоїти основи екологічного права: поняття, предмет, джерела права.
Окреслити права та обов’язки суб’єктів екологічних правовідносин та Економікоправовий механізм природокористування і охорони навколишнього природного
середовища
Ключові терміни та поняття: екологічне право, предмет екологічного права,
екологічні правовідносини, екологічна безпека, суб’єкти екологічних правовідносин,
екологічний податок, природокористування.
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ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ
8.1 Екологічне права: поняття, предмет, система та джерела
Розвиток суспільства на сучасному етапі значною мірою потребує розробки
збалансованого підходу до вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем.
Про це слід говорити як про закономірну стадію еволюції людської цивілізації, що
зіткнулася з такими глобальними проблемами, як вичерпання природних ресурсів,
забруднення довкілля та ознаки екологічної катастрофи.
Вирішення екологічних проблем неможливе без чіткого визначення місця і ролі
економічних інтересів людей, їхньої синхронізації з екологічними імперативами, а
також формування еколого-правової культури перш за все в осіб, зайнятих в управлінні
та виробництві. Тому на порядок денний висувається питання розвитку екологічного
права.
Для ґрунтовного розуміння питання екологічного права розглянемо основні
аспекти цього поняття: предмет, принципи, система та джерела.
Екологічне право України - це сукупність правових норм, які регулюють
суспільні відносини, що складаються з приводу використання, відтворення природних
ресурсів у їхньому неподільному з природним середовищем стані, охорони
навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки, метою
яких є досягнення гармонійного співвідношення між природою і суспільством.
Згідно з цим визначенням можливо виділити чотири сфери виникаючих
суспільних правовідносин - це:
- використання природних ресурсів;
- охорона навколишнього природного середовища;
- забезпечення екологічної безпеки;
- екологізовані норми інших галузей права.
Отже, предметом екологічного права є відносини, які складаються між суб'єктами
з приводу приналежності, використання, забезпечення екологічної безпеки, відтворення
природних об'єктів та охорони навколишнього природного середовища з метою
задоволення екологічних та інших інтересів.
Екологічні правовідносини - це суспільні відносини, що врегульовані нормами
екологічного права та які виникають, існують і припиняються відповідно до вимог і на
підставах, передбачених законодавством. Ці суспільні відносини включають в себе:
- суспільні відносини, пов'язані з вилученням речовин і енергії з природного
середовища (надрокористування, мисливство, лісокористування);
- суспільні відносини, пов'язані з використанням корисних властивостей
природного об'єкта (сільськогосподарське землекористування);
- суспільні відносини, пов'язані з внесенням у природне середовище речовин або
енергії, які раніше не існували в природі або існували в незначних обсягах
(захоронення речовин і відходів, забруднення атмосферного повітря, водойм);
- суспільні відносини, що виникають у зв'язку з перетворенням природного об'єкта
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(створення парків, штучних водойм, будівництва авто доріг);
- суспільні відносини, які пов'язані з охороною використовуваних природних
об'єктів і довкілля в цілому.
Зазначені суспільні відносини підпадають під дію спеціальних правових норм, які,
враховуючи специфіку сфери їхнього застосування, мають назву еко лого-правових.
Суб'єктами екологічних відносин є сторони, між якими вони виникають.
Об'єктом екологічних відносин може бути як об'єкт природи в цілому, так і його
частина.
Принципи екологічного права - це головні, основоположні правила, що
визначають загальну спрямованість і найсуттєвіші риси правового регулювання
екологічних суспільних відносин. До найважливіших з них необхідно зарахувати
принципи:
1) переваги державної власності на землю, воду, ліси, надра та інші об'єкти
природи;
2) державного управління природокористуванням і охороною природи;
3) поєднання раціонального використання, відтворення та охорони природних
ресурсів;
4) комплексного підходу до природокористування та природоохорони;
5) поєднання заходів щодо стимулювання відповідальності у справі використання
та охорони природних ресурсів;
6) законності в екологічних відносинах.
Під системою екологічного права розуміють розміщення його структурних
підрозділів у певній логічній послідовності, обумовленій змістом екологічних відносин,
що виступають предметом екологічного права. Екологічне право як галузь права
поділяється на Загальну і Особливу частини та складається з підгалузей права,
субінститутів, складних та простих інститутів.
Загальна частина екологічного права містить норми права, які регулюють питання,
загальні для всіх видів екологічних відносин. Вона охоплює такі положення:
- загальну характеристику екологічних відносин та екологічного права;
- джерела екологічного права;
- право власності на природні об'єкти;
-управління в галузі використання, відтворення та охорони навколишнього
природного середовища;
- загальні положення природокористування;
- правове забезпечення екологічної безпеки;
- правове забезпечення економічного механізму у сфері екології;
- загальні питання охорони природного середовища;
- юридичну відповідальність за порушення екологічного законодавства.
Особлива частина містить правові норми, що регулюють окремі види
екологічних відносин з урахуванням їхньої специфіки, а саме право користування
землею, водами, надрами, рослинним світом, тваринним світом, атмосферним повітрям,
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природно-заповідним фондом та іншими видами природних ресурсів. У цій частині
також містяться норми, що стосуються міжнародних форм співробітництва в галузі
екології, охорони навколишнього природного середовища в сільському господарстві,
промисловості, на транспорті, інших сферах господарювання людини.
Підгалузева структура екологічного права забезпечує диференційований підхід до
правового регулювання відповідних видів екологічних відносин. Екологічне право,
його підгалузі об'єднують складні, прості правові інститути та субінститути. Вони
можуть або входити до складу підгалузі, або займати самостійне місце в системі
екологічного права. Так, земельне право як підгалузь екологічного права містить низку
складних правових інститутів: право користування землями, яке, у свою чергу,
поділяється на прості правові інститути - право користування землями
сільськогосподарського призначення, землями населених пунктів тощо; правову
охорону земель, яка теж включає ряд простих правових інститутів тощо.
Екологічне право об'єднує правові норми, що регулюють відносини у сфері
освоєння, використання та охорони природного середовища з метою зберігання
природних багатств, запобігання екологічно шкідливого впливу діяльності людини на
її середовище існування, забезпечення раціонального природокористування. Правові
норми цієї галузі визначають порядок охорони природи, порядок проведення контролю
за дотриманням нормативів якості навколишнього середовища тощо.
Джерелами екологічного права є нормативні акти, що містять еколого- правові
норми, призначені для регулювання екологічних правовідносин. В Україні основними
юридичними джерелами права фактично є тільки нормативно-правові акти, провідне
місце серед яких займають закони. До джерел екологічного права належать:
- Конституція України (ст. 13,14,50);
- Водний кодекс України від 06.06.1995 року;
- Земельний кодекс України від 25.10.2001 року;
- Кодекс України «Про надра» від 27.07.1994 року;
- Лісовий кодекс України від 21.01.1994 року;
- Закони України:
1) «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 року;
2) «Про відходи» від 05.03.1998 року;
3) «Про охорону атмосферного повітря» від 21.06.2001 року;
4) «Про охорону земель» від 19.06. 2003 року;
5) «Про природно-заповідний фонд» від 16.06.1992 року;
6) «Про тваринний світ» від 13.12. 2001 року;
7) «Про Червону книгу України» від 07.02.2002 року та інші.
- Підзаконні нормативно-правові акти:
1) Указ Президента «Про заходи щодо підвищення ефективності державного
управління у сфері охорони навколишнього природного середовища та використання
природних ресурсів» від 15.09.2003 року;
2) Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми
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поводження з твердими побутовими відходами» від 04.03.2004 року;
3) Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
«Про затвердження Положення про порядок надання екологічної інформації» від
18.12.2003 року;
4) інструкції, правила, рішення та інші акти органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування.
Крім того, джерелом міжнародного екологічного права є Декларація Ріо-деЖанейро щодо навколишнього середовища і розвитку та інші аналогічні міжнародні
правові акти.
8.2 Конституційні положення екологічного права
Екологічне право відноситься до однієї з найголовніших галузей права, що
безпосередньо пов’язані з найвищою соціальною цінністю - людиною, її життям і
здоров’ям (ст. З Конституції України).
Поряд із Конституцією України одним із перших джерел законодавчого характеру
стала прийнята 16 липня 1990 р. Декларація про державний суверенітет України. У ній
було передбачено повновладдя народу України, який має виняткове право на володіння,
користування і розпорядження національним багатством, до якого належать земля, її
надра, вода й інші природні ресурси. Вимоги екологічної безпеки громадян,
самостійного використання природних ресурсів, створення національної комісії
радіаційного захисту населення України, збереження генофонду народу, її молодого
покоління були виділені у спеціальному (сьомому) розділі «Екологічна безпека»
Декларації про державний суверенітет України.
Закріплення екологічних проблем на вищому юридичному рівні, насамперед,
стосується екологічних прав людини, її місця в державі та суспільстві, яке і визначає її
сучасний конституційний еколого-правовий статус.
Врегулювання природноресурсових відносин на конституційному рівні
передбачається статтями 13 та 14 Конституції України. Так, на підставі ч. 1 ст. 13
Конституції України: «Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні
ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її
континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права
власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника
здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах,
визначених цією Конституцією».
Частина 2 ст. 13 Основного Закону України наділяє кожного громадянина правом
користування природними об'єктами відповідно до вимог закону. Важливою
конституційною гарантією є норма, яка встановлює, що власність надає не тільки
конкретні повноваження, але й зобов'язує, а тому не повинна використовуватися на
шкоду людині і суспільству (ч. З ст. 13 Конституції України). У цьому контексті
держава повинна забезпечувати захист прав усіх суб'єктів права власності та
господарювання, виходячи з рівності їх перед законом (ч. 4 ст. 13 Конституції України).
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Проголошення у ст. 14 Конституції України землі основним національним
багатством, що перебуває під охороною держави, створило необхідні умови для
зміцнення в Україні законності у сфері земельних відносин, а також зумовило
необхідність пошуку нових і вдосконалення існуючих засобів для її забезпечення.
Згідно з конституційними положеннями в Україні природні ресурси можуть
перебувати у праві власності: по-перше, Українського народу (ст. 13 Конституції
України); по-друге, громадян (конкретно на землю, ст. 14 Конституції України); потретє, юридичних осіб (конкретно на землю, ст. 14 Конституції України); по-четверте,
держави (конкретно на землю, ст. 14 Конституції України); по-п'яте, територіальних
громад (ст. 142 Конституції України).
Стаття 16 Конституції України визначила забезпечення екологічної безпеки та
підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження
генофонду Українського народу обов'язком держави.
Найважливіше положення щодо екологічних прав людини закріплено в ст. 50
Конституції України, яка передбачає, що кожен має право на безпечне для життя і
здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.
Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про
якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така
інформація ніким не може бути засекречена. Обов'язок кожного громадянина не
заподіювати шкоди природі та відшкодовувати завдані ним збитки регламентований
статтею 66 Конституції України.
Вищезазначені положення Конституції України є суттєвими складовими
екологічної політики України, яка направлена на покращення стану навколишнього
природного середовища, забезпечення екологічної безпеки людини і підвищення
раціональності використання природних ресурсів.
8.3 Права та обов’язки суб’єктів екологічних правовідносин
Суб'єкти екологічних правовідносин:
- держава - в особі компетентного органу;
- юридичні особи;
- фізичні особи, які впливають на природне середовище з метою його споживання,
використання, відтворення або охорони його ресурсів;
- господарюючі суб'єкти - підприємства, установи, організації, що впливають на
природне середовище, в тому числі громадяни, що займаються підприємницькою
діяльністю, а також громадяни, які здійснюють загальне або спеціальне
природокористування.
За змістом прав і обов'язків всі суб'єкти екологічних правовідносин поділяються
на чотири категорії:
- природокористувачі - носії прав і обов'язків щодо раціонального використання
природних ресурсів та охорони природного середовища;
7

- органи представницької і виконавчої влади, спеціально уповноважені органи
держави, що мають право на регулювання використання природних ресурсів і на
контроль за охороною природного середовища;
- громадські об'єднання екологічного профілю;
- органи судово-прокурорського нагляду, які здійснюють нагляд за законністю
екологічних правовідносин.
Зміст прав і обов’язків у кінцевому підсумку залежить від складу учасників
правовідносин та об'єкта цих відносин.
Метою існування екологічних прав і обов'язків є забезпечення екологічної
безпеки. Під нею розуміють стан навколишнього природного середовища, який
забезпечує запобігання погіршенню екологічної обстановки та виникненню небезпеки
для здоров'я людей.
Гарантіями екологічної безпеки для громадян України є широкий комплекс
взаємозв'язаних політичних, економічних, технічних, організаційних, виховних,
правових та інших заходів.
Отже, екологічне законодавство, по-перше, закріплює екологічні права, обов'язки
громадян України, по-друге, передбачає гарантії їхньої реалізації, по-третє, встановлює
правові, соціальні, економічні та інші основи охорони навколишнього природного
середовища.
Виходячи з цього, екологічне право людини та громадянина України - це
юридично закріплений вид і міра можливої, дозволеної поведінки людини та
громадянина в екологічній сфері. Екологічний обов'язок людини та громадянина в
Україні - це юридично закріплений вид і міра необхідної поведінки людини та
громадянина в екологічній сфері.
Згідно з чинним законодавством (Закон України «Про охорону навколишнього
природного середовища») кожний громадянин в Україні має право на:
- безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне середовище;
- участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів нормативно- правових
актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів, які
можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища,
внесення пропозицій до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, юридичних осіб, що беруть участь у прийнятті рішень із цих
питань;
- участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного
середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів;
- здійснення загального та спеціального використання природних ресурсів;
- об'єднання в громадські природоохоронні формування;
- вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища
(екологічної інформації) та вільне отримання, використання, поширення та
зберігання такої інформації, за винятком обмежень, встановлених законом;
- участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях із питань впливу
8

-

-

-

-

-

запланованої діяльності на навколишнє природне середовище на стадіях
розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об'єктів та у проведенні
громадської екологічної експертизи;
одержання екологічної освіти;
подання до суду позовів до державних органів, підприємств, установ, організацій і
громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їхньому здоров'ю та майну
внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище;
оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб щодо порушення
екологічних прав громадян у порядку, передбаченому законом.
Усі екологічні права громадян захищаються і відновлюються в судовому порядку.
Поряд із правами згадані нормативно-правові акти передбачають і деякі
обов'язки. Так, громадяни зобов'язані:
берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства
відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного
середовища;
здійснювати діяльність з додержанням вимог законодавства про охорону
навколишнього природного середовища, вимог екологічної безпеки, інших
екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів;
не порушувати екологічні права й законні інтереси інших суб'єктів;
вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів та штрафи за
екологічні правопорушення;
компенсувати шкоду, завдану забрудненням та іншим негативним впливом на
навколишнє природне середовище.

Громадяни України зобов'язані виконувати й інші обов’язки у галузі охорони
навколишнього природного середовища відповідно до законів України.
Визнаними різновидами права природокористування є такі:
- право землекористування:
- право водокористування;
- право лісокористування;
- право користуватися надрами;
- право користуватися тваринним світом;
- право користування природно-заповідним фондом.
Право природокористування - це процес раціонального використання людиною
природних ресурсів для задоволення різних потреб та інтересів.
Найважливішими принципами природокористування є його цільовий характер,
плановість і тривалість, ліцензування, врахування надзвичайного значення в житті
суспільства тощо. При цьому вирізняються такі групи природокористування, як право
загального і спеціального використання землі, вод, лісів, надр, тваринного світу та
інших природних ресурсів. Суб'єктами права загального користування природними
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ресурсами можуть бути всі громадяни для задоволення найрізноманітніших потреб та
інтересів.
Похідним від загального природокористування є спеціальне використання
природних ресурсів. На відміну від першого, це використання конкретних природних
ресурсів здійснюється громадянами, підприємствами, установами й організаціями у
випадках, коли відповідна, визначена в законодавстві частина природних ресурсів
передається їм для використання. Звичайно така передача є оплатною і такою, що
визначена в часі.
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» покладає
на громадян і підприємства, установи й організації як на суб'єктів спеціального
використання природних ресурсів, спеціальні обов'язки. Так, плата за спеціальне
природокористування встановлюється на основі нормативів плати та лімітів
використання природних ресурсів. Указані нормативи визначаються з урахуванням
кількості та якості природних ресурсів, можливості використання, місцезнаходження,
можливості переробки і зберігання відходів.
Контроль у сфері природовикористання й охорони навколишнього природного
середовища здійснюється через перевірку, нагляд, обстеження, інвентаризацію та
експертизи. Він може здійснюватись як уповноваженими державними органами, так і
громадськими формуваннями. Державний контроль покладається на виконавчі
комітети місцевих рад, державні адміністрації, Міністерство екології та природних
ресурсів України, його органи на місцях.
Громадський контроль здійснюється громадськими інспекторами охорони
навколишнього природного середовища, порядок діяльності яких визначений
Положенням, що затверджене Міністерством екології і природних ресурсів України.
8.4 Економіко-правовий механізм природокористування і охорони
навколишнього природного середовища
Економіко-правовий механізм охорони довкілля - це комплексний
міжгалузевий правовий інститут, який об'єднує норми права різних його галузей і
спрямований на системне правове регулювання суспільних відносин у сфері охорони
довкілля на засадах узгодження екологічних та економічних інтересів суспільства; це
система, яка включає правову, інституційну, функціональну та економічну підсистеми;
це система політико- правових, організаційно-правових, управлінських, економічних,
зокрема фінансових і податкових, заходів, спрямованих на забезпечення охорони
природи, раціонального природокористування та екологічної безпеки. Найбільш
коротко економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного
середовища можна визначити як сукупність правових та організаційних заходів,
спрямованих на реалізацію економічних важелів забезпечення охорони довкілля.
Створення дієвого економіко-правового механізму охорони довкілля в Україні
залежить від розв'язання комплексу як внутрішніх для сфери природокористування, так
і зовнішніх, пов'язаних із загальноекономічною ситуацією, організаційних,
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технологічних, фінансових проблем. Миттєве їхнє вирішення за жодних умов
неможливе. Це дає підстави стверджувати, що розробка та запровадження адекватного
економіко-правового механізму охорони довкілля - поетапний, поступовий, тривалий
процес, який проходитиме одночасно і паралельно з процесом становлення та розвитку
економічної і політичної систем в Україні, вдосконаленням державного апарату та
системи права.
Завдання правового регулювання у цьому контексті має полягати насамперед у
тому, щоб допомогти розв'язати конфлікт економічних та екологічних інтересів,
зробивши екологічно некоректну діяльність невигідною також і економічно, а
дотримання екологічних вимог у господарській діяльності економічно вигідним. Такий
підхід має стати основою екологічної політики держави як системи намірів, програм та
засобів їхньої реалізації з метою досягнення цілей охорони навколишнього природного
середовища.
Врегулювання питання щодо фінансування суб’єктами екологічних правовідносин
своїх прав на природокористування і охорону навколишнього природного середовища
викладено у ст. 42 Закону України «Про охорону навколишнього середовища», де
встановлено, що в Україні фінансування заходів щодо охорони навколишнього
природного середовища здійснюється за рахунок Державного бюджету України,
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів,
коштів підприємств, установ та організацій, фондів охорони навколишнього
природного середовища, добровільних внесків та інших коштів. Відповідно до
законодавства фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного
середовища передбачається Державним бюджетом України (проект закону про
Державний бюджет України розробляється Кабінетом Міністрів України, а
приймається цей закон Верховною Радою України) та місцевими бюджетами (проекти
бюджетів області, району розробляються обласними, районними державними
адміністраціями, а затверджуються відповідні бюджети обласними, районними радами;
сільські, селищні, міські бюджети формуються сільськими, селищними, міськими
радами та їхніми виконавчими органами).
Використання як джерела фінансування природоохоронних заходів власних
коштів підприємств передбачено і Господарським кодексом України.
У 1991-2007 рр. в Україні, як і в багатьох країнах Центральної і Східної Європи
того періоду, зберігалися несприятливі умови для фінансування природоохоронної
діяльності і, особливо, інвестицій. До головних несприятливих факторів можна
зарахувати: зменшення уваги громадських організацій і населення до екологічної
проблематики і, як наслідок, - недостатня політична підтримка природоохоронної
діяльності з боку законодавчих і виконавчих органів влади; недопустимо висока
вартість кредитних ресурсів; важкий фінансовий стан більшості підприємств базових
галузей промисловості, ускладнений хронічними неплатежами; недосконалість
природоохоронного законодавства, слабкість адміністративної системи.
У цих умовах одним із найбільш важливих джерел фінансування
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природоохоронної діяльності слушно вважаються бюджетні та позабюджетні фонди
охорони навколишнього природного середовища (екологічні фонди), які виникли в
країнах з перехідною економікою, коли держава вже не забезпечує фінансування в
галузі охорони довкілля, а приватний капітал ще не спроможний це зробити, їхня поява
зумовлена постійними і надто великими щорічними дефіцитами державного бюджету.
Саме завдяки існуванню таких екологічних фондів як на загальнодержавному, так і
регіональних і місцевих рівнях з’явилася дійсна можливість нагромаджувати відповідні
кошти для реалізації природоохоронних програм і проектів.
Основним завданням створення екологічних фондів було формування
автономного, незалежного від держбюджету, централізованого фінансування
природоохоронної діяльності. При цьому передбачалося, що кошти позабюджетних
екофондів мають не підміняти, а доповнювати бюджетні кошти, а також кошти, що
виділяються для цієї мети підприємствами- природокористувачами.
У Податковому Кодексі України розділ 8 присвячено екологічному податку. Згідно
зі ст. 241 Платниками податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не
провадять господарської (підприємницької) діяльності, бюджетні установи, громадські
та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів,
включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких
нерезидентів або їхніх засновників, під час провадження діяльності яких на території
України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної
зони здійснюються:
- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
забруднення;
- скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;
- розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як
вторинної сировини, що локалізовані на власних територіях (об'єктах) суб'єктів
господарювання);
- утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
- тимчасове зберігання радіоактивних відходів їхніми виробниками понад
установлений особливими умовами ліцензії строк.
Крім того, у Податковому Кодексі зазначено порядок обчислення екологічного
податку та розміри ставок податку за розмиви видами забруднень:
- за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення (ст. 243);
- за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами
забруднення (ст. 244);
- за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти (ст. 245);
- за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах
(ст. 246);
- за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (ст. 247);
- за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їхніми виробниками понад
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установлений особливими умовами ліцензії строк (ст. 248).
На території України діють два види екологічних податків та зборів:
- загальнодержавні податки;
- загальнодержавні збори.
До загальнодержавних податків належать:
- екологічний податок;
- рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в
Україні;
- плата за користування надрами;
- плата за землю;
- плата за землю (фізичні особи);
- фіксований сільськогосподарський податок.
До загальнодержавних зборів належать:
- збір за спеціальне використання води;
- збір за спеціальне використання лісових ресурсів;
- збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
- плата за використання інших природних ресурсів.
Дуже тісно із системою місцевих податків і зборів пов'язаний механізм ресурсних
платежів. Розрахунки за використання деяких природних ресурсів закріплені на рівні
податкової системи (плата за землю, лісовий дохід), проте ряд платежів регулюється
відокремлено, а механізм їхньої калькуляції і стягування схожий на податкові
відрахування та кошти, одержувані від ресурсних платежів, при цьому вони також
надходять до бюджетів різних рівнів і є джерелом накопичення їхньої доходної частини.
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