
Розділ 12  Правове регулювання використання  природних ресурсів у сільському  господарстві

 

  

§ 1. Правові форми використання природних ресурсів у сільському господарстві

  

Ведення сільського господарства є неможливим без використання грунтів та інших
природних ресурсів — у цьому полягає специфіка галузі. Стаття 1 Закону України від 17
жовтня 1990 р. "Про пріоритетність соціального розвитку села та аф опромисл ового
комплексу в народному господарстві" (в редакції Закону від 15 травня 1992 р.)
проголошує, що пріоритетність соціального розвитку села та АПК забезпечується
створенням необхідної природно-ресурсної бази для всебічного задоволення виробничих
потреб сільського господарства. Використовувати природні багатства країни потрібно
раціонально. Тому ці питання регулюються природноресурсовим   правом.

  

Разом з тим, беручи до уваги комплексний характер аграрного права як галузі права,
можна сказати, що окремі інститути природ-норесурсового права є водночас і
інститутами аграрного права. Адже сільськогосподарська діяльність має своєю
передумовою використання природних ресурсів. Суб'єкти аграрного права повинні
знати, які вони мають права та обов'язки щодо природокористування, як належним
чином оформити права на використання природних ресурсів. Правове регулювання в
сільському господарстві має певну специфіку, оскільки в українському
природноресурсовому праві діє засада цільового характеру природокористування,
тобто правові режими використання природних ресурсів різняться залежно від того,
для яких цілей вони застосовуються. Відтак йтиметься про інститути
сільськогосподарського використання природних ресурсів   як   інститути   аграрного  
права.

  

Оскільки правовий інститут використання земель сільськогосподарського призначення
розглянуто в попередньому розділі пропонованого підручника, в цьому розділі ми
обмежимося лише правовими інститутами сільськогосподарського водокористування,
надрокористування, лісокористування, використання тваринного й рослинного світу.
Хоча до ЗК ми звертатимемося неодноразово, позаяк він має особливе значення для
регулювання природноресурсових відносин. Згідно з ч. 2 ст. З ЗК, він має переважну
юридичну силу перед іншими актами природноресурсового законодавства.   Інакше  
кажучи,   є   своєрідною   природноресурсовою   "конституцією і посідає чільне місце в
системі спеціального природноресурсового законодавства. Якщо якийсь акт
природноресурсового законодавства суперечить ЗК — застосовуються положення
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останнього. Це важливо знати для правильного розуміння правових приписів про
використання окремих видів природних ресурсів, які часто суперечать ЗК. Оскільки,
характеризуючи зазначені інститути сільськогосподарського використання природних
ресурсів, ми послуговуватимемося понятійним апаратом теорії природноресурсового  
права,   коротко   нагадаємо   його   ключові   категорії.

  

Усі   форми   залучення   природних   ресурсів   до   сільськогосподарського  
виробництва   можна   назвати   сільськогосподарським   використанням  природи.  
Використання   природних ресурсів,   відповідно до   ст.   38   Закону України   від   25  
червня   1991   р.   "Про   охорону навколишнього   природного   середовища",   буває  
загальним   і  спеціальним.     Загальне   використання    природних ресурсів, згідно   
з    ч.     2    ст.     38 Закону,    полягає   в   безперешкодному   використанні   природних  
ресурсів   фомадянами  для   задоволення   своїх  життєвих   пофеб   (естетичних,  
оздоровчих,   рекреаційних,   матеріальних та  ін.)   і має   певні правові ознаки.   Воно
здійснюється:  а)  безоплатно;   б)   без офиман-ня    будь-яких   дозволів;     в)     без   
закріплення    окремих    природних об'єктів   за   певними   суб'єктами   (без   права  
володіння).   Щоправда інколи   право    загального    використання    природних  
ресурсів   може бути   обмежене   власниками   природних ресурсів.

  

Спеціальне використання природних ресурсів, згідно з ч. З ст. 38 — це такий вид
використання природних ресурсів, який відзначається тим, що: а) природні об'єкти
цілком або частково закріплюються за певними суб'єктами на різних правових підставах
(здійснюється право володіння ними); б) на його здійснення феба офима-ти 
спеціальний дозвіл;   в)   воно  є   платним.

  

Фактичне розмежування загального і спеціального використання природних ресурсів
провадиться за ступенем екологічного ризику використання природних ресурсів.
Критерії такого розмежування містяться в окремих актах природноресурсового
законодавства. Правова форма використання природних ресурсів — певний правовий
режим або закріплений у нормативних актах порядок використання природних ресурсів.
Законодавство України розрізняє такі правові форми (титули) спеціального
використання природних ресурсів: а) право власності; б) право природокористування
(безоплатне і орендне); в) сервітутне право; г) угода про розподіл продукції; Г) право
господарського відання; д) право оперативного управління. Разом з тим, оскільки
відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України від 7 лютого 1991 р. "Про власність" і ст. 319 ЦК,
власник природного об'єкта на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається
належним йому майном; він може надати його іншій особі на інших правових підставах,
не передбачених законодавством. Таке право власника передбачене  ст.   6   ЦК і ст.   
134   ГК від   16   січня  2003   р.
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Право природокористування як форму спеціального використання   природних  
ресурсів   слід   відрізняти   від   права   користування   як елемента права власності,
позаяк право природокористування — це не повноваження, а окремий правовий режим,
який може охоплювати і володіння, і користування, і розпорядження природними
ресурсами в межах, визначених власником. Право природокористування відрізняється і
від права власності. Хоча це право може включати в себе і володіння, і користування, і
розпорядження; воно завжди є похідним від права власності — саме власник
встановлює межі природокористування, і право розпорядження природо-користувача
не може припиняти права власності власника. Природокористування слід відрізняти і від
використання природних ресурсів, позаяк воно є лише однією з правових форм
спеціального використання природних ресурсів разом з правом власності, сервітутним
правом, угодою про розподіл продукції, правом господарського  відання,   оперативного 
управління та  ін.

  

  

  

  

 

  

§ 2. Правове регулювання водокористування в сільському господарстві

  

Водні об'єкти широко використовуються в сільському господарстві: для рибництва,
водопою, меліорації, скидання стічних вод та інших сільськогосподарських потреб.
Важливим законодавчим актом, який регулює порядок використання водних ресурсів, є
Водний  кодекс   (ВК)   України.

  

Стаття 1 ВК визначає водний об'єкт як природний або створений штучно елемент
довкілля, в якому зосереджуються води. Поняття "води" охоплює всі води (підземні,
поверхневі, морські), що входять до складу природних ланок кругообігу води. Слід мати
на увазі, що водний об'єкт як природний комплекс включає в себе не лише води, але й
земельну ділянку, об'єкти рослинного й тваринного світу, інші природні ресурси у їх
взаємодії, використання яких регулюється відповідними актами природноресурсового
законодавства. Водне законодавство регулює лише використання вод як природних  
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ресурсів.

  

Всі водні об'єкти поділяються ст. 5 ВК на 2 види, кожен із яких має відповідний правовий
режим: водні об'єкти загальнодержавного і місцевого значення. До водних об'єктів зага
льнодержавного значення 
належать: внутрішні морські води та територіальне море; підземні води, які є джерелом
централізованого водопостачання; поверхневі води, що розташовані на території більш
як однієї області, а також їх різні притоки; водні об'єкти в межах територій
природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, а також віднесені до
категорії лікувальних. Інші водні об'єкти належать до водних     об'єктів    
місцевого    значення.

  

ВК у ст. ст. 47 і 48 визначає фактичні ознаки розмежування загального і спеціального
використання водних ресурсів. Загальне використання водних ресурсів
характеризується незначним навантаженням   на   екосистему:   забір   води  
здійснюється   без   спеціальних технічних пристроїв, а забруднюючі речовини у водні
об'єкти не скидаються. Прикладами загального використання водних ресурсів є купання,
плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій
сільськогосподарських тварин тощо. До спеціального використання водних ресурсів
належать забір води із застосуванням спеціальних технічних пристроїв і скидання
забруднюючих речовин у водні об'єкти. На такі види використання водних ресурсів
потрібно оформити відповідний дозвіл. У сільському господарстві часто здійснюють
полив полів та городів із водних об'єктів із застосуванням спеціальних помп та насосів.
При цьому селяни не завжди мають дозвіл на спеціальне використання водних ресурсів.
Це є порушенням водного законодавства і може тягнути за собою юридичну   
відповідальність.

  

Загальне використання водних ресурсів може здійснюватися і на водних об'єктах
приватної власності чи наданих у користування. За ст. 47 ВК, якщо власник чи
користувач водного об'єкта не встановив видимих знаків, що забороняють чи обмежують
загальне використання цього об'єкта, останнє вважається дозволеним без обмежень.
Якщо ж власник чи користувач водного об'єкту встановив зазначені знаки обмежень,
загальне використання водних ресурсів   на  таких   водних   об'єктах   обмежується  
волею   власника.

  

Багато фермерських господарств або інші сільськогосподарські підприємства бажали б
мати у своїй власності водні об'єкти, щоб провадити сільськогосподарську діяльність,
зокрема рибництво. ВК у ст. 6 проголошує виключну державну власність на води (водні
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об'єкти). Але відповідно до ч. 2 ст. 79 ЗК право власності на земельну ділянку
поширюється в її межах на водні об'єкти, що на ній розміщені. За ст. 59 ЗК існує право
безоплатної приватизації замкнених природних водойм загальною площею до 3 га.
Власникам земельних ділянок дозволяється створювати у відповідних межах
рибогосподарські, протиерозійні та інші штучні водойми. Купівля-продаж і кількість
водних об'єктів, які можуть перебувати у приватній власності, не обмежується. Отже,
оскільки ЗК, як ми вже зазначали, має переважну юридичну силу перед ВК, тому діють
саме положення ЗК. Це означає, що водні об'єкти можуть перебувати у приватній
власності у будь-яких розмірах, що їх можна купувати й продавати, укладати інші
правочини щодо них. Оскільки право спеціального використання водного об'єкта
приватної власності посвідчується державним актом про право приватної власності на
землю, власник водного об'єкта не зобов'язаний отримувати будь-які інші дозволи на
спеціальне використання водних ресурсів, навіть якщо він здійснює забір води із
використанням спеціальних технічних пристроїв чи скидає у свій водний об'єкт
забруднюючі   речовини.

  

Стаття 42 ВК поділяє водокористувачів на первинних і вторинних. Первинними водокори
стувачами є особи, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для
забору води. 
Вто
ринні 
водокористувачі   (абоненти)   —   це  ті,   що   не   мають  власних  водозабірних споруд і
отримують воду із водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні
води в їхні системи на умовах, визначених між ними. Права та обов'язки
водокористувачів цілком поширюються і на суб'єктів аграрного права. Так,
водокористувачі мають право на загальне і спеціальне використання водних ресурсів,
вимагати від власника водного об'єкта або водопровідної системи підтримання належної
якості води, споруджувати гідротехнічні та інші водогосподарські об'єкти, робити їх
реконструкцію і ремонт, передавати воду іншим водокористувачам. Права останніх
щодо використання водних ресурсів можуть бути обмежені, а умови водокористування
змінені власниками водних об'єктів, місцевими радами, державними екологічними,
санітарними та іншими органами в разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та
епізоотій, в інших, передбачених законодавством, випадках. При цьому в разі припинення
чи обмеження права спеціального використання водних ресурсів власникам водних
об'єктів і водокористувачам мають бути відшкодовані заподіяні ним збитки, за винятком
випадку, якщо таке припинення чи обмеження сталося внаслідок   порушення   ними  
водного   законодавства   чи  умов договору.

  

ВК покладає на водокористувачів такі обов'язки: бути ощадливими щодо водних
ресурсів, дбати про їх відтворення і поліпшення якості води, користуватися водою
відповідно до цілей та умов її надання, дотримуватися встановлених екологічних
нормативів водокористування, застосовувати ефективні сучасні технічні засоби й
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технології для утримання своєї території в належному стані, а також вживати заходів
щодо запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими) водами, не
допускати порушення прав інших водокористувачів, а також заподіяння шкоди
господарським об'єктам і довкіллю, здійснювати спеціальне використання водних
ресурсів лише за наявності дозволу, безперешкодно допускати на водні об'єкти, що
перебувають у їхній власності, державних екологічних інспекторів, а також громадських
інспекторів з охорони довкілля, своєчасно інформувати місцеві ради, державні
екологічні та санітарні органи про виникнення аварійних забруднень, вживати
невідкладних заходів щодо ліквідації наслідків аварій, які можуть спричинити  погіршення
якості  води.

  

Спеціальне використання водних ресурсів на праві водокористування може бути
короткостроковим (до 3 років) або довгостроковим (від 3 до 25 років). Уразі потреби
строки водокористування можуть бути подовжені. Щоб оформити спеціальне
використання природних ресурсів на праві водокористування, слід отримати дозвіл.
Його видають, згідно зі ст. 49 ВК, місцеві органи Мінприроди, в разі використання водних
об'єктів загальнодержавного значення, або місцеві ради за погодженням з місцевими
органами Мінприро-д и — в разі використання водних об'єктів місцевого значення.
Видача дозволу здійснюється за клопотанням водокористувача з обгрунтуванням
потреби у воді, погодженим з місцевими органами Державного    комітету   водного   
господарства    (в   разі   використання поверхневих вод), з Державною геологічною
службою (в разі використання підземних вод) і МОЗ (у разі використання водних
об'єктів, що є лікувальними ). Порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне
водокористування затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня
2002 р. № 321. У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт забору
води, ліміт її використання та ліміт скидання забруднюючих речовин. У разі настання
маловодая ці ліміти можуть бути зменшені державними органами без коригування
дозволу на спеціальне водокористування.

  

Спеціальні водокористувачі зобов'язані сплачувати державний збір за спеціальне
використання водних ресурсів. Згідно з Порядком справляння збору за спеціальне
використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб
гідроенергетики і водного транспорту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 16 серпня 1999 р. № 1494, збір за спеціальне використання водних ресурсів
зобов'язані сплачувати лише юридичні особи та фізичні особи, які є суб'єктами
підприємництва. Селяни, котрі не є суб'єктами підприємництва, звільнені від сплати
цього збору. Це означає, що сільськогосподарським підприємствам для оптимізації
оподаткування вигідніше оформляти дозвіл на спеціальне використання водних
ресурсів  на одного  зі  своїх членів,   а не   на саме   господарство.
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Стаття 51 ВК передбачає можливість здійснення спеціального водокористування шляхом
оформлення договору оренди. Відмінність між спеціальним використанням водних
ресурсів на праві водокористування і на праві оренди полягає в тому, що за
водокористування власник не повинен сплачувати, крім державного збору за спеціальне
використання водних ресурсів. Права та обов'язки водокористувачів визначені
законодавством, а орендарів — у договорі оренди, в якому встановлюється орендна
плата за домовленістю сторін. ВК забороняє суборенду водних об'єктів, але орендар
може передати водний об'єкт іншому водокористувачеві на праві спеціального
безоплатного водокористування. Це право визначене ст. 51 іп ,   6   ст.   43   ВК.

  

  

  

  

 

  

§ 3. У разі потреби строки водокористування в сільському господарстві

  

Надра дедалі активніше використовують для ведення сільськогосподарської діяльності.
Зокрема, в недіючих шахтах вирощують гриби, квіти, овочі та інші ірослини. Надрами
послуговуються для витримування виноматеріалів, зберігання харчової продукції тощо.
Корисні копалини місцевого значення і прісні підземні води застосовують  для   ведення  
сільськогосподарської діяльності.

  

Використання надр у веденні сільськогосподарської діяльності регулюється Кодексом
України про надра від 27 липня 1994 p., та іншими актами законодавства про надра. За
ст. 1 Кодексу, надра —  це та частина земної кори, що розташована під поверхнею суші
та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та
освоєння. Законодавство не встановлює чіткої межі поверхні землі для розмежування
земель і надр як природних об'єктів і визначення режиму правового регулювання. Надра
від землі відмежовуються за юридичними ознаками, а саме — за способом використання
цих об'єктів. Якщо поверхня землі слугує просторово-операційним базисом для
розміщення різних об'єктів або для вирощування сільськогосподарської продукції, ми
маємо справу з землекористуванням. Якщо ж видобуваємо корисні копалини, вивчаємо
геологію землі або здійснюємо підземну діяльність — маємо справу з надрами і повинні
керуватися законодавством про надра.
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Надра треба відмежовувати і від підземних вод. Згідно з ВК підземні води належать до
державного водного фонду України, а згідно з Кодексом України про надра, вони є
частиною надр. Виходить, що це — природний ресурс з подвійним правовим режимом і,
тому, використовуючи підземні води для сільського господарства, слід керуватися і
водним законодавством, і законодавством про надра. Труднощі виникають тоді, коли
треба оформити дозвіл на спеціальне використання підземних вод: яким законодавством
керуватися, щоб отримати дозвіл і для сплати збору за спеціальне використання?

  

Ретельний аналіз законодавства України показує, що слід розрізняти правовий режим
прісних підземних вод і правовий режим мінеральних, термальних, промислових вод.
Згідно з п. 1.5 Інструкції про порядок обчислення і справляння плати за користування
надрами для видобування корисних копалин в редакції наказу Мінекоресурсів, Мінфіну,
ДПА, Мінпраці від 13 червня 2000 р. № 51/128/307/128, збір за спеціальне використання
надр не справляється за видобуті прісні підземні води, позаяк при цьому справляється
збір за спеціальне використання водних ресурсів. Отже, під час видобування прісних
підземних вод треба керуватися водним законодавством для отримання дозволу і сплати
збору за спеціальне використання водних ресурсів, а під час видобування мінеральних,
термальних, промислових вод — законодавством про надра, щоб оформити відповідні
правові документи і сплатити збір за спеціальне  використання   надр.

  

Корисні копалини, згідно зі ст. 5 Кодексу про надра — це природні мінеральні утворення
органічного і неорганічного походження в надрах, на поверхні землі, в джерелах вод і
газів, на дні водоймищ, а також техногенні мінеральні утворення в місцях розміщення
відходів виробництва та лишків продуктів переробки мінеральної сировини, придатні для
промислового використання. За ст.    6   цього    Кодексу,    корисні   копалини   за  
своїм   господарським значенням поділяються на копалини загальнодержавного й
місцевого значення. Віднесення їх до загальнодержавного та місцевого значення
здійснюється Кабінетом Міністрів України. Разом з тим ЗК у ст. ст. 90, 95 закріплює поділ
корисних копалин на загально-поширені і незагальнопоширені. Аналіз правового режиму
загаль-нопоширених корисних копалин і корисних копалин місцевого значення за
Кодексом про надра, а також за ст. 39 Закону України від 25 червня 1991 р. "Про
охорону навколишнього природного середовища" показує, що правовий режим
загальнопоширених корисних копалин тотожний правовому режиму корисних копалин
місцевого   значення.

  

Переліки корисних копалин загальнодержавного й місцевого значення затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827. Визначення
корисних копалин як загальнодержавного чи місцевого значення поширює на них
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віддовіддий режим правового регулювання. Суб'єктів аграрного права більше цікавлять
корисні копалини місцевого значення, які вони можуть використовувати на праві
загального використання надр. До них належать, зокрема, сировина для хімічних
меліорантів фунтів (вапняк, гіпс, сапропель, га-жа), крейда, граніт, пісковик, галька,
гравій, пісок, ракуша, лес, глина легкоплавка, суглинок, супісок тощо. Води, в тому числі
прісні підземні,   належать до корисних копалин  загальнодержавного  значення.

  

Фактичні ознаки розмежування загального і спеціального використання надр
наводяться у ст. 23 Кодексу про надра, яка надає власникам земельних ділянок і
землекористувачам право без отримання спеціальних дозволів (ліцензій) та без гірничих
відводів видобувати для сільськогосподарських потреб корисні копалини місцевого
значення і торф загальною глибиною розробки до 2 м і прісні підземні води — до 20 м та
використовувати надра для господарських і побутових потреб. Однак закон не
роз'яснює, що розуміти під господарськими і побутовими потребами. На нашу думку,
суб'єкти аграрного права мають право використовувати надра для будь-яких
сільськогосподарських потреб на праві загального використання надр, крім
промислового видобування корисних копалин   і   будівництва   підземних   споруд.

  

Щодо спеціального використання надр на праві власності, то, згідно зі ст. 4 Кодексу про
надра, надра є виключно державною власністю. Але це положення суперечить ч. З ст.
79 ЗК від 25 жовтня 2001 p., згідно з якою право власності на земельну ділянку
поширюється і на підземний простір, тобто на надра. Як ми вже зазначали, ЗК має
переважну правову силу перед Кодексом про надра. Отже, всі суб'єкти права приватної
власності на земельні ділянки є водночас суб'єктами права приватної власності на надра
під цими земельними ділянками. Це означає, що всі суб'єкти права приватної власності
на земельні ділянки мають право укладати різні угоди щодо надр, які перебувають у їхній
власності, а також будувати підземні споруди для здійснення сільськогосподарської
діяльності   без   отримання   гірничих  відводів.

  

Разом з тим аналіз гірничого законодавства показує, що право приватної власності на
надра не дозволяє здійснювати промисловий видобуток корисних копалин на своїй
земельній ділянці. Такий різновид діяльності потребує дотримуватися вимог до гірничих
підприємств, викладених у Гірничому законі України від 6 жовтня 1999 р. Проте в разі
виявлення на приватній земельній ділянці покладів корисних копалин, її власник може
укласти угоду щодо використання належних йому на праві приватної власності надр з
гірничим підприємством,   яке   відповідає   вимогам   Гірничого   закону.

  

Спеціальне використання надр на праві надрокористування передбачає, відповідно до
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ст. 19 Кодексу про надра, отримання спеціального дозволу (ліцензії) на використання
надр і акту гірничого відводу. Ліцензування надрокористування регулюється ст. 16
Кодексу. Разом з тим їді положення суперечать положенням Закону України від 1 червня
2000 р. "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", ст. 2 якого визначає,
що види господарської діяльності, не передбачені ст. 9 цього Закону, ліцензуванню не
підлягають. А ст. 9 Закону передбачає в царині надрокористування ліцензування тільки
пошуку (розвідки) корисних копалин, видобутку уранових руд, коштовних металів і
каміння. Видобування інших корисних копалин ліцензування не потребує. За правилами
розв'язання правових колізій, переважну юридичну силу в цьому разі матиме саме Закон
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності" — він містить спеціальну норму
щодо ліцензування. Не випадково у прийнятому 12 липня 2001 р. Законі України "Про
нафту і газ" вже йдеться не про ліцензування   видобутку нафти  і  газу,   а лише  про 
спеціальні дозволи.

  

Цей правовий припис викликав численні суперечки між надро-користувачами і
державними органами. Але закон в даному разі — на боці скасування ліцензування
видобутку корисних копалин. Отже, єдиним дозволом на спеціальне використання надр
тепер є акт гірничого відводу, за винятком уранових руд, коштовностей і нафти й газу,
щодо яких діють особливі правила. За ст. 17 Кодексу про надра, гірничим відводом є
частина надр, надана користувачам для промислової розробки родовищ корисних
копалин та з метою, не пов'язаною з видобуванням корисних копалин. Користування
надрами за межами гірничого відводу забороняється. Гірничі відводи надаються, згідно
з Положенням про порядок надання гірничих відводів, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 59. На розробку корисних копалин
загальнодержавного значення і ведення сільськогосподарської діяльності в надрах
гірничі відводи надаються Держнаглядохоронпраці. На розробку корисних копалин
місцевого значення гірничі відводи надаються радами обласного рівня і підлягають
реєстрації в органах державного   гірничого   нагляду.

  

Стаття 21 Кодексу про надра стверджує, що видобування прісних підземних вод і
розробки родовищ торфу здійснюються без гірничих відводів, але за умови отримання
спеціального дозволу (ліцензії). Зважаючи   на   скасування   існуючого   порядку
ліцензування   надрокористування, можна говорити про те, що торф і прісні підземні
води можуть добуватися на праві загального використання надр. При цьому суб'єкти
аграрного права вже не зобов'язані обмежувати глибину свердловини, позаяк вони
мають право для видобутку прісних підземних  вод  копати  криниці   глибиною  й  понад 
20  м.

  

Спеціальне використання надр на праві надрокористування може бути постійним або
тимчасовим. Постійне не має заздалегідь встановленого строку. Тимчасове може бути
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короткостроковим (до 5 років) і довгостроковим (від 5 до 20 років). У разі потреби
строки   тимчасового   надрокористування   можуть   бути   подовжені.

  

Спеціальне використання надр передбачає необхідність сплати збору. Базові нормативи
плати за користування надрами для видобування корисних копалин і Порядок
справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин,
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р. № 1014.
Щодо підземної сільськогосподарської діяльності, зокрема вирощування
сільськогосподарської продукції під землею, збір справляється згідно з Порядком
справляння плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням
корисних копалин, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8
листопада  2000 р.   №    1682.

  

Зауважимо, що згідно з гірничим законодавством, збір за видобуток корисних копалин
можна справляти тільки з суб'єктів підприємницької діяльності. Тому селяни, які мають
гірничий відвід на видобуток корисних копалин, але не зареєстровані як суб'єкти
підприємництва, звільнені від сплати збору за спеціальне використання надр. Це
правило не поширюється на ведення сільськогосподарської діяльності під землею,
зокрема на витримування вино-матеріалів, вирощування сільськогосподарської продукції,
зберігання продуктів харчування — при здійсненні таких видів діяльності всі суб'єкти
спеціального використання надр зобов'язані сплачувати  збір  за  спеціальне  
використання   надр.

  

Відповідно до ст. 55 Кодексу про надра, спеціальне використання надр для
сільськогосподарської діяльності здійснюється за відповідними проектами, в яких мають
передбачатися заходи, що забезпечують знешкодження стічних вод, шкідливих речовин
і відходів сільського господарства або локалізацію їх у певних межах, а також
запобігають їх проникненню в інші природні об'єкти. Невиконання цих обов'язків може
спричинити позбавлення права надрокористування   чи   обмеження  
сільськогосподарської діяльності   в   надрах.
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§ 4. Правове регулювання використання тваринного світу в сільському господарстві

  

Дикі тварини стають об'єктами аграрного права через використання їх у
сільськогосподарській діяльності, добування їх суб'єктами   аграрного   права   і   через  
знищення   їх   як   шкідників   сільського господарства. Важливими законодавчими
актами щодо цього є закони України від 13 грудня 2001 р. "Про тваринний світ", від 22
лютого 2000 р. "Про мисливське господарство та полювання" та від 6 лютого 2000 р.
"Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію   з   них".

  

Згідно зі ст. З Закону України "Про тваринний світ", об'єктами тваринного світу є дикі
тварини (хордові й безхребетні) в усьому їх видовому і популяційному розмаїтті та на всіх
стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), частини диких тварин (роги, шкіра,
ратиці, копита тощо), продукти їхньої життєдіяльності (мед, віск тощо). Слід мати на
увазі, що до диких належать види тварин, що виникли шляхом природного добору і здатні
самостійно жити в умовах екосистеми. Сюди не належать тварини, породи яких
виведені людиною селекційно, а також ті, що стали такими свійськими, що втратили
здатність проживати в екосистемі самостійно. Правовий режим сільськогосподарських і
свійських тварин визначається відповідно аграрним чи цивільним законодавством, але
не природноресурсовим, тобто на них не поширюється дія Закону "Про  тваринний   світ".

  

Разом з тим можливий перехід тварини від одного правового режиму до іншого.
Наприклад, собаки і коти, які є наразі свійськими тваринами, в давнину були дикими
тваринами, але одомашнені людиною, втратили здатність самостійно жити в умовах
довкілля. Юридичним фактом, що зумовлює перехід будь-якої дикої тварини до свійської,
є втрата нею здатності самостійно жити в екосистемі — в цьому разі вона стає свійською
чи сільськогосподарською і на неї поширюються норми аграрного права. Цей
юридичний факт може бути підтверджений експертним висновком у разі виникнення
суперечки щодо правового режиму тварини.

  

Можливий і зворотний процес: свійські тварини, які внаслідок тих чи інших обставин
опинилися в диких умовах і набули здатності самостійно жити в екосистемі, можуть бути
визнані дикими — на них поширюватиметься природноресурсове право, але не аграрне.
Щоправда, це право поширюється тільки на тварин, яких за зовнішніми ознаками
неможливо відрізнити від диких. Наприклад, риба, яка внаслідок повені потрапила з
сільськогосподарського ставку до річки, відразу перестає бути об'єктом аграрного права
і стає об'єктом природноресурсового права. Але, якщо йдеться про корову, вівцю чи
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інших сільськогосподарських тварин, яких легко можна відрізнити від диких тварин за
зовнішніми ознаками, то тут діє ст. 340 ЦК, згідно з якою особа, що затримала
бездоглядну домашню тварину, зобов'язана негайно повідомити про це власника і
повернути її. Тобто на такі тварини поширюється і надалі дія аграрного   чи  цивільного  
законодавства.

  

Відповідно до ст. 4 Закону "Про тваринний світ" встановлюються 2 правових режими
диких тварин: загальнодержавного й місцевого    значення.    До    об'єктів   тваринного   
світу   загальнодержавного значення належать ті тварини, що перебувають у державній
власності, а також ті, які перебувають у комунальній чи приватній власності, але визнані
об'єктами тваринного світу загальнодержавного значення . До об'єктів тваринного світу 
місцевого зна
чення 
належать ті тварини комунальної та приватної власності, які не визнані об'єктами
тваринного світу загальнодержавного значення
з

  

Статті 16 та 17 Закону "Про тваринний світ" визначають фактичні ознаки розмежування
загального та спеціального використання тваринного світу. Згідно з Законом, загальне
використання 
об'єктів тваринного світу здійснюється без вилучення їх із природного середовища (за
винятком любительського і спортивного рибальства у водних об'єктах загального
користування в межах, установлених законодавством обсягів безоплатного вилову —
цей вид використання тваринного світу належить до загального), а також без знищення
тварин, руйнування їхнього житла та інших споруд (нір, хаток, гнізд, лігв, мурашників,
бобрових загат тощо), порушення середовища існування тварин і погіршення умов їх
розмнотання
(

  

До спеціального використання об'єктів тваринного світу належать усі види
використання (за винятком любительського і спортивного рибальства у водоймах
загального користування), що здійснюються з їх вилученням (добуванням, збиранням) із
природного середовища, зокрема знищення диких тварин. На спеціальне використання
об'єктів тваринного світу потрібно отримати дозвіл і внести збір. Суб'єкти аграрного
права можуть у порядку загального використання тваринного світу послуговуватися
корисними властивостями життєдіяльності тварин (природних санітарів середовища,
запилювачів рослин тощо), ловити рибу у водоймах загального користування, тобто в
усіх водоймах, що перебувають у державній власності і не закріплені на праві
спеціального використання іншим особам, здійснювати інші види використання об'єктів
тваринного світу без вилучення їх з природної волі чи знищення. Для охорони тварин і
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підтримування екологічної рівноваги право спеціального використання об'єктів
тваринного світу може бути обмежене чи заборонене на певних територіях та в певні 
строки   органами   Мінприроди.

  

З точки зору аграрного права, цікавим є співвідношення приписів законодавства про
тваринний світ і про захист рослин. Річ у тому, що відповідно до Закону України від 14
жовтня 1998 р. "Про захист рослин", суб'єкти аграрного права зобов'язані своєчасно
провадити комплекс профілактичних і винищувальних заходів щодо боротьби із дикими
тваринами, що є шкідниками сільського господарства.   А згідно   із   Законом   "Про 
тваринний  світ",   знищення диких тварин, хай навіть і шкідників сільського
господарства, належить до спеціального використання тваринного світу і потребує
отримання спеціального дозволу й внесення збору. Відповідно до цього Закону і ховрахи,
і миші та пацюки, навіть павуки та комарі є об'єктами тваринного світу
загальнодержавного значення і на їх знищення треба оформляти спеціальний дозвіл.
Зрозуміло, що цю вимогу ніде не виконують. Більше того, якби раптом десь це питання
порушилось, будь-який державний орган виправдав би знищення таких тварин без
отримання дозволу на їх спеціальне використання. Виникає питання: на яких правових
підставах? Ця проблема регулюється аграрно-правовим звичаєм, неписаним правилом
поведінки, яке також є джерелом аграрного права. Можливість застосування правових
звичаїв у вітчизняній правовій системі прямо закріплене у ст. 7 ЦК. І хоча за загальним
правилом звичай не може суперечити правовим актам, для аграрного і
природноре-сурсового права робиться виняток у ст. 333 ЦК: добування тварин може
регулюватися не законом, а місцевим правовим звичаєм. Правовий звичай, який дозволяє
знищувати шкідників сільського господарства без оформлення дозволу на спеціальне
використання об'єктів тваринного світу, суперечить положенням Закону "Про тваринний
світ", але має переважну юридичну силу перед ним, по-заяк він реально виконується на
практиці і забезпечується юридичним примусом державного апарату. Положення
писаного права про заборону нищення шкідників сільського господарства без
оформлення відповідного дозволу фактично не виконуються, поза-як суперечать
закріпленому в аграрному праві України правовому звичаю.

  

Спеціальне використання тваринного світу на праві власності передбачає можливість
перебування об'єктів тваринного світу в державній, комунальній та приватній власності.
За ст. 7 Закону України "Про тваринний світ" можливе перебування об'єктів тваринного
світу в приватній власності суб'єктів аграрного права. Але право власності має бути
підтверджене відповідними документами. Ця вимога не стосується риби, виловленої за
правом загального використання об'єктів тваринного світу. Право приватної власності
на об'єкти тваринного світу може бути обмежене в інтересах охорони цих тварин
органами Мінприроди. У разі жорстокого поводження з тваринами право приватної
власності на них може бути припинене .
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Законодавство знає кілька правових режимів видачі дозволів на спеціальне
використання тваринного світу. Такі дозволи видаються на підставі затверджених
Мінприроди лімітів на спеціальне використання об'єктів тваринного світу. Положення
про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів та
Положення про встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного
значення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. №
459. Видача дозволів на спеціальне   використання   рибних   ресурсів   здійснюється  
органами Державного департаменту рибного господарства Мінагрополітики України
згідно з правилами рибальства . Дозволи на добування ведмедя, кабана, лані, оленя,
лося та деяких інших тварин видають органи Держкомлісгоспу, а на вовка, лисиці,
бродячих собак і котів, граків, сорок та деяких інших тварин — органи Мінприроди.
Полювати на пернату дичину, кроля, зайця, вовка та лисиці, бродячих собак і котів,
сорок, граків можна також за дозволами, які видають користувачі мисливських угідь.
Процедура видачі дозволів на спеціальне використання об'єктів тваринного світу
регулюється також Правилами видачі дозволів на спеціальне використання диких
тварин та інших об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів
загальнодержавного значення, затвердженими наказом Мінекобезпеки від 26 травня
1999 р. № 115. Інколи процедура вимагає погодження видачі дозволу з органами
ветеринарної медицини, МОЗ, Держкомлісгоспу. Дозволи на спеціальне використання
тварин, занесених до Червоної книги, видаються Мінприроди згідно з Інструкцією про
порядок видачі дозволів на добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до
Червоної книги   України,   затвердженою   наказом   Мінприроди   від    1   лютого
справляння плати. Щодо спеціального використання рибних ресурсів збір справляється
згідно з Порядком справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних
живих ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998
р. № 449. Збір за спеціальне використання інших тварин справляється згідно з
Тимчасовим порядком справляння плати за спеціальне використання диких тварин,
затвердженим   постановою   Кабінету   Міністрів України   від   25   січня 1996  р.   №   
123.

  

  

  

  

 

  

§ 5, Правове регулювання використання рослинного світу в сільському
господарстві
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Дикорослих рослин використовують у сільському господарстві для випасання худоби,
сінокосіння, збирання дикорослих рослин. Дикі рослини можуть бути також бур'янами, з
якими провадиться боротьба згідно із Законом України від 14 жовтня 1998 р ."Про
захист   рослин".

  

Важливим законодавчим актом у царині регулювання використання  рослинного  світу
є   Закон  України   від  9  квітня   1999  р.   "Про рослинний світ". Згідно зі ст. З
зазначеного Закону рослинний світ становить собою сукупність усіх видів рослин, а
також грибів та утворених ними угруповань на певній території, тобто вони мають бути
частиною екосистеми, а не вилучені з природного середовища. Об'єктами рослинного
світу Закон визнає дикорослі та інші несільськогосподарського призначення судинні
рослини, мохоподібні, водорості, лишайники, а також гриби на всіх стадіях розвитку та 
утворені  ними   природні  угруповання.

  

Слід  відрізняти  правовий режим  рослин  як об'єктів   природноресурсового   права   і  
правовий  режим   рослин  як   об'єктів   аграрного  права.   Річ у тому,   що  Закон
України  "Про рослинний  світ"  регулює  використання тільки несільськогосподарських
рослин,   які є природними   об'єктами   і  частиною   екосистеми.   Винятком   є  
рослини,   занесені до   Червоної  чи   Зеленої   книг,    —   вони  лишаються об'єктами  
природноресурсового   права   навіть   тоді,   коли   вилучені з   екосистеми.    Зірвана  
чи   пересаджена   в   горщик для   квітів  дикоросла  рослина   стає   об'єктом  
цивільного   права,   а дикоросла  рослина,    що   вилучена   з   екосистеми   і   слугує  
сільськогосподарським потребам,    перестає    бути    об'єктом    природноресурсового  
права    і стає   об'єктом  аграрного   права.   Юридичним   фактом   зміни   правового 
режиму такої рослини  є   вилучення   її  з   екосистеми.   Можлива    й   зворотна  
ситуація:    самосіяння    сільськогосподарських   рослин,   потрапляння їх до 
екосистеми.   Якщо  це  відбулося  не   на  полі чи іншому агроландшафті,   а  в 
екосистемі,   то така рослина росте  і розвивається  за законами  екосистеми,   відтак 
—   стає   об'єктом природноресурсового    права    і    перестає    бути    об'єктом  
аграрного права.

  

Стаття 4 Закону "Про рослинний світ" визначає правовий режим рослинних ресурсів
загальнодержавного і місцевого значення. До природних рослинних ресурсів
загальнодержавного значення належать об'єкти рослинного світу в межах природних
комплексів загальнодержавного значення, а також занесені до Червоної чи Зеленої
книг. Інші рослинні ресурси належать до рослинних ресурсів місцевого   значення.

  

Статті 9 і 10 Закону "Про рослинний світ" визначають фактичні ознаки розмежування
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загального і спеціального використання рослин. Такою ознакою є збирання рослинних
ресурсів для підприємницької діяльності. Суб'єкти аграрного права можуть у порядку за
гального використання 
об'єктів рослинного світу збирати лікарську й технічну сировину, квіти, ягоди, плоди,
гриби та інші харчові продукти, застосовувати об'єкти рослинного світу для потреб
бджільництва. Вони мають право навіть продавати зібрані в порядку загального
використання рослини, за винятком лікарської і технічної сировини. Забороняється в
порядку загального використання збирати наркотиковмісні рослини та їх частини.
Місцеві ради чи органи Мінприроди можуть обмежувати використання рослинних
ресурсів у разі виснаження природних ресурсів, різкого зменшення популяційної  і 
ценотичної різноманітності.

  

Спеціальне використання рослинного світу суб'єкти аграрного права здійснюють у
підприємницькій діяльності шляхом збирання лікарських рослин, заготівлі деревини під
час рубок головного користування, заготівлі живиці, кори, лубу, деревної зелені,
деревних соків, квітів, ягід, інших плодів, лісової підстилки, очерету, сіна, випасання
худоби. Воно потребує дозволу, який видається згідно з Положенням про порядок
видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459. Такі дозволи
видаються в межах лімітів, які встановлюються   для     данних  ресурсів  
загальнодержавного   значеня   і   місцевими   радами   —   для   рослинних  ресурсів  
місцевого   значення.    Положення   про   порядок   установлення   лімітів   на  
спеціальне   використання   природних ресурсів   загальнодержавного   значення  
затверджене   вищезазначеною   постановою   Кабінету   Міністрів.    Ліміти   
визначаються    на    підставі    нормативів    спеціального використання   рослинних 
ресурсів,   які   встановлюються   органами Мінприроди згідно  з  Інструкцією  про
порядок установлення  нормативів   спеціального   використання   природних  
рослинних   ресурсів,    затвердженою   наказом   Мінекоресурсів   від    12   лютого  
2002   р. №   61.  Дозвіл   на спеціальне  використання  рослинних ресурсів 
загальнодержавного    значення    видають   органи    Мінприроди,    рослинних
ресурсів  місцевого   значення   —   місцеві ради  за  погодженням   з   органами  
Мінприроди  на  місцях"""   Дозвіл  на  спеціальне   використання    рослинних  
ресурсів,    занесених   до    Червоної    книги України,    видає    Мінприроди   згідно   з  
Інструкцією   про   порядок видачі  дозволів   на добування   (збирання)   видів   тварин   і 
рослин, занесених   до    Червоної    книги    України,     затвердженою    наказом
Мінприроди   від   1   лютого   1993   р.   №   3. за    спеціальне    використання    лісових   
ресурсів справляється збір. Але наразі збір справляється тільки за спеціальне
використання лісових рослинних ресурсів згідно з Порядком справляння збору за
спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками
лісового фонду, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998
р. №     1012.
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Спеціальне використання природних рослинних ресурсів на праві власності не
регулюється Законом "Про рослинний світ", але, згідно з ч. 2 ст. 79 ЗК, право власності
на земельну ділянку поширюється і на об'єкти рослинного світу, що на ній знаходяться.
Тобто суб'єкти аграрного права — власники земельних ділянок — є водночас
власниками об'єктів рослинного світу в межах своїх земельних ділянок. Закон "Про
рослинний світ" передбачає, що власники земельних ділянок не сплачують збір за
спеціальне використання рослинних ресурсів, позаяк сплачують плату за землю.
Дозволом на спеціальне використання рослинних ресурсів у цьому разі буде державний
акт про право власності   на   землю.

  

  

  

  

§ 6. Правове регулювання лісокористування в сільському господарстві

  

Досі йшлося про використання окремих видів природних ресурсів у сільському
господарстві. Далі розглянемо використання природних комплексів, тобто екосистем.
Природноресурсове право знає правове регулювання використання різних природних
комплексів: природно - заповідного фонду, водно-болотних угідь, рекреаційних і
курортних зон тощо. Але зазначені природні комплекси мають здебільшого
природоохоронний характер і їх правовий режим передбачає обмеження
сільськогосподарської діяльності. Окремим видом природних комплексів є ліс, оскільки
лісове законодавство регулює сільськогосподарську діяльність у лісах. Важливим  
актом  у цій  царині  є Лісовий  кодекс   (ЛК)   України.

  

Стаття З ЛК так визначає поняття лісу: це — сукупність землі, рослинності, в якій
домінують дерева та чагарники, тварин, мікроорганізмів та інших природних компонентів,
що в своєму розвитку біоло
гічно взаємопов'язані, впливають один на одного і на довкілля. 
Як бачимо, ліс є природним комплексом, який охоплює землі, надра, води, атмосферне
повітря, об'єкти рослинного й тваринного світу, інші природні компоненти у їх
екологічних взаємозв'язках. Специфіка правового регулювання природних комплексів
полягає в тому, що використання природних ресурсів у їх межах окрім відповідно
земельного, гірничого, водного, атмосфероохоронного законодавства, законодавства
про тваринний і рослинний світ регулюється також спеціальним законодавством про цей
природний комплекс: у нашому випадку — лісовим. Ресурси лісу, будучи об'єктом
регулювання відповідних   галузей   природноресурсового   законодавства.
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Стаття 36 ЛК поділяє ліси України за екологічним і господарським значенням на 2 групи.
До першої належать ліси, що виконують переважно природоохоронні функції, зокрема
сільськогосподарські протиерозійні, приполонинні, захисні лісосмуги. До другої — ліси,
котрі поряд з екологічним мають експлуатаційне значення і для збереження захисних
функцій, безперервності та невиснажли-вості використання яких встановлюється режим
обмеженого лісокористування. Правовий режим лісів першої групи суворіший і вимагає  
обмеження   в  їх   межах  господарської діяльності.

  

Статті 49 і 50 ЛК вирізняють фактичні ознаки розмежування загального і спеціального
використання лісових ресурсів. Критерієм такого розмежування є обсяги використання
лісових ресурсів. У порядку загального використання лісових ресурсів, суб'єкти
аграрного права мають право вільно перебувати в лісах, безкоштовно збирати для
власного споживання дикорослі трав'яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, інші плоди, гриби.
Оскільки ліс є природним комплексом, в розмежуванні загального і спеціального
використання лісових ресурсів користуються також положенням законодавчих актів
про окремі види природних ресурсів, що входять до лісової   екосистеми.

  

Умовою спеціального використання лісових ресурсів є отримання земельної ділянки
лісового фонду в користування чи у власність. Така ділянка лісового фонду може
надаватися одночасно кільком лісокористувачам. На праві спеціального використання
лісових ресурсів можна: заготовляти деревину під час рубок головного
лісокористування, заготовляти живицю, другорядні лісові матеріали (пень, луб, кора,
деревна зелень тощо). Правовий режим спеціального лісокористування є похідним від
правового режиму спеціального   землекористування.

  

Щодо спеціального використання лісу на праві власності, то ЛК у ст. 6 проголосив всі ліси
виключно власністю держави. Водночас, положення ЛК суперечить положенням ст. ст.
56 і 79 ЗК, за якими земельні ділянки лісового фонду загальною площею до 5 га
держава може передавати у приватну власність фізичним та юридичним особам у
складі угідь селянських, фермерських та інших господарств. Оскільки право власності
на земельну ділянку поширюється і на ліси, що на ній розташовані, суб'єкти аграрного
права, які отримали від держави у приватну власність ділянку лісу площею 5 га, можуть
докупити у суб'єктів права приватної власності необмежену кількість земель лісового
фонду. Це положення хоч і суперечить ЛК, але діє, тому що ЗК має переважну правову
силу. Отже, ліси в необмеженій кількості можуть перебувати у приватній власності
суб'єктів аграрного права. Власність на ліси дає цим суб'єктам можливість здійснювати
лісокористування, не отримуючи спеціальних дозволів   за  ЛК.
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Якщо   земельні  ділянки   лісового   фонду   передаються   не   у   власність,   а  на  
праві   постійного   чи  тимчасового землекористування   (в тому   числі   оренди),   то,   
окрім   документів,    що   посвідчують   право спеціального   використання  земельної
ділянки лісового  фонду   (державний  акт чи договір),   треба  отримати також і дозвіл 
на  спеціальне   використання  лісових ресурсів.    Відповідно до   ст.    51   ЛК 
розрізняються   2  види таких дозволів:  лісорубний  квиток (ордер)   і лісовий квиток.   
На   відведених   земельних   ділянках   лісового    фонду   можна використовувати лише
ті ресурси,   на які  видано  спеціальний дозвіл. Згідно   з   Правилами   відпуску
деревини   на   пні   в   лісах  України, затвердженими постановою   Кабінету  Міністрів 
України від 29 липня    1999   р.    №     1378,   лісорубний   квиток видається   на   рубку 
деревини і  заготівлю  живиці.   Лісорубний  квиток  на  рубки   головного   користування
та  заготівлю живиці  видається   на  підставі  встановлених лімітів    лісокористування    
органами    Державного     комітету    лісового господарства України.   На  інші рубки
лісові  квитки  видаються державні   лісогосподарські    підприємства  за    рішенням
 лісокористувачами.   Населення   одержує   від   зазначених   органів   ордер   на
дрібний   (до    10   куб.   м)   відпуск деревини   на   пні.   Лісовий  квиток видають 
державні  лісогосподарські   підприємства   за   рішенням місцевих рад для   здійснення  
інших   видів  лісокористування.

  

На    сільськогосподарські   угіддя,    передані   для    потреб    лісового господарства,  
не   поширюється  дія  лісового   законодавства   —   вони використовуються відповідно
до загальних норм аграрного права. Побічна сільськогосподарська діяльність у лісах
регулюється Порядком заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних
лісових користувань в лісах України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 23 квітня 1996 р. № 449. Зокрема, місця розміщення вуликів і пасік для
бджільництва визначаються для суб'єктів аграрного права постійними
лісокористувачами з урахуванням умов ведення лісового господарства та спеціального
використання лісових ресурсів. На ділянках для розміщення вуликів і пасік дозволяється
спорудження тимчасових (не капітальних) будівель без права вирубування дерев і
чагарників, розчищення та розорювання земельних ділянок лісового фонду. Розміщення
пасік у  місцях   масового   відпочинку людей   забороняється.

  

Для сінокосіння можна використовувати незаліснені зруби, галявини та інші не вкриті
лісовою рослинністю землі, на яких не очікується природне лісовідновлення. В окремих
випадках для заготівлі сіна можна користуватися міжряддями лісових культур,
плантацій, зрідженими лісонасадженнями. Початком заготівлі сіна на природних
злакових травостоях є фаза колосіння, а бобових трав — фаза бутонізації — початок
цвітіння. У разі наявності у травостої видів рослин, занесених до Червоної книги
України, термін заготівлі сіна визначається за погодженням з органом Мінприроди;
термін   сінокосіння   —   в лісовому  квитку.

 20 / 21



Розділ 12  Правове регулювання використання  природних ресурсів у сільському  господарстві

  

Випасання худоби,   за винятком кіз, дозволяється на вкритих і не вкритих  лісовою  
рослинністю   землях  лісового   фонду,   якщо   це   не завдає   цим   землям   шкоди.  
Місця  та термін  випасання  худоби   визначаються  в  лісовому  квитку.   Випасання 
худоби   в  лісах  з   використанням    собак   або    без    пастуха    (крім    огороджених  
ділянок   чи   на прив'язі)   забороняється.   Власники худоби  зобов'язані
дотримуватися   вказівок постійних лісокористувачів   щодо   порядку її   випасання.
Збирання  лісової   підстилки допускається   в   окремих   випадках у лісах другої  групи,  
при  чому  на   одній   і тій   самій   площі   —   не   частіше   одного  разу на  5   років.  
Збирання лісової  підстилки  забороняється   на   лісових   ділянках,    розташованих   у  
бідних   лісорослинних умовах,   на ділянках,  де   фунти   піддаються   ерозії,   та  в  
місцях  масового розмноження грибів.   Терміни збирання лісової підстилки і заготівлі  
очерету   визначаються   в  лісовому   квитку.

  

Спеціальне використання лісових ресурсів для сільськогосподарської діяльності, крім
розміщення пасік, передбачає сплату збору за спеціальне використання лісових
ресурсівта Розмір збору визначається відповідно до встановлених лімітів і такс на
деревину. Порядок його сплати регулюється Порядком справляння збору за спеціальне
використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду,
затвердженим постановою Кабінету  Міністрів  України   від   6 липня   1998   р.   №   
1012.
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