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Відносини в галузі охорони атмосферного повітря

Скасування в судовому порядку припису Державної екологічної інспекції 

про усунення виявлених правопорушень внаслідок наднормативних викидів 

в атмосферне повітря не скасовує встановленого факту правопорушення у 

сфері природоохоронного законодавства і не дає права відповідачу 

здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Постанова КГС ВС від 17.03.2020 у справі № 

912/823/18

https://reyestr.court.gov.ua/Review/88304206

Орендар зобов'язаний отримати дозвіл на використання (експлуатацію) 

потенційно небезпечних об'єктів, а також у разі експлуатації машин, 

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Постанова КГС ВС від 17.09.2019 у справі № 

903/888/18

https://reyestr.court.gov.ua/Review/84570922 

Застосування заходів дисциплінарної, адміністративної або кримінальної 
відповідальності не звільняє винних від компенсації шкоди, заподіяної 
забрудненням навколишнього природного середовища та погіршенням якості 
природних ресурсів.

Постанова КГС ВС від 18.03.2019 у справі                     
            № 910/23296/17

https://reyestr.court.gov.ua/Review/80509881



Відносини зі збереження, використання вод для потреб 
населення і галузей економіки, відтворення водних ресурсів, 

охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, 
запобігання шкідливим діям вод та ліквідації їх наслідків, 
поліпшення стану водних об'єктів, а також охорони прав 

підприємств, установ, організацій і громадян на 
водокористування

У разі затримки в оформленні спеціального дозволу на водокористування, 
що сталася з вини уповноважених органів, а не водокористувача, який у 
порядку, передбаченому законодавством, звертався за погодженням документів, 
цивільно-правова відповідальність у вигляді відшкодування збитків не настає.

Постанова КГС ВС від 25.02.2020 у справі № 908/581/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/87838416



Скидання зворотних вод у водні об’єкти допускається тільки за умови 
одержання в установленому порядку дозволу на спеціальне водокористування, в 
якому встановлюється граничний обсяг скидання забруднюючих речовин.

Постанова КГС ВС від 09.09.2021 у справі 

№ 904/4941/20

https://reyestr.court.gov.ua/Review/99818456

Наявність усіх елементів складу цивільного правопорушення є основною 
умовою для притягнення до відповідальності за шкоду, завдану водним об'єктам 
внаслідок скидання забруднюючих речовин зі зворотними водами з 
перевищенням нормативу гранично допустимого скиду.

Постанова КГС ВС від 11.08.2021 у справі № 920/739/19 
(5021/2509/2011)

https://reyestr.court.gov.ua/Review/99123175



Відносини з володіння, користування та розпоряджання 
лісами, забезпечення охорони, відтворення та раціонального 

використання лісових ресурсів, у сфері охорони, використання 
та відтворення рослинного світу 

Порушення вимог щодо ведення лісового 

господарства, встановлених у сфері охорони, 

захисту та використання лісів, є підставою 

для покладення на постійного 

лісокористувача цивільно-правової 

відповідальності.

Не важливо, хто конкретно здійснював 

незаконне вирубування дерев на ділянках лісу, 

наданих у постійне користування, оскільки 

визначальним є факт порушення постійним 

лісокористувачем встановлених правил 

лісокористування, яким  завдано державі збитки 

внаслідок незаконної рубки дерев третіми 

особами на підконтрольній постійному 

лісокористувачу ділянці лісу. 

Постанова КГС ВС від 

24.02.2021 у справі № 

906/366/20

http://reyestr.court.gov.ua/Review

/95573460

Аналогічна правова позиція 

викладена в постанові КГС ВС 

від 20.02.2020 у справі № 

920/1106/17

https://reyestr.court.gov.ua/Revie

w/87713199



Відносини в галузі охорони і використання територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду, відтворення його 

природних комплексів

Незавершення технічної процедури встановлення меж національного 
природного парку як об'єкта природно-заповідного фонду не змінює цільового 
призначення земельної ділянки як земель природно-заповідного фонду.

Постанова КГС ВС від 07.10.2020 у справі № 910/2323/18

https://reyestr.court.gov.ua/Review/92228630

Відповідно до чинного законодавства громадські природоохоронні організації 
не наділені правом на втручання у правовідносини сторін, які виникли на 
підставі договору, зокрема і у тому випадку, коли однією із сторін договору є 
орган державної влади, який уповноважений на прийняття рішення щодо 
надання у користування або власність земельної ділянки певним особам.

Постанова КГС ВС від 01.10.2020 у справі № 904/4470/19

https://reyestr.court.gov.ua/Review/91973284



Спори, що виникають у гірничих відносинах 
(користування надрами)

Отримання спеціального дозволу на видобування підземних вод не 
потребується, якщо єдиний водозабір становить менше ніж 300 кубічних метрів 
на добу.

Постанова КГС ВС від 14.04.2021 у справі № 922/3488/19

https://reyestr.court.gov.ua/Review/96483351

Аналогічна правова позиція викладена в постанові ВС 

від 11.02.2021 у справі № 922/1816/20

https://reyestr.court.gov.ua/Review/94932068

Особі, до якої застосовуються заходи державного нагляду (контролю) про 
зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, має бути 
забезпечено право завчасно знати про застосування відповідних заходів та дату 
їх впровадження.

Постанова КГС ВС від 08.09.2021 у справі № 902/530/20

https://reyestr.court.gov.ua/Review/99747815



У разі виникнення підстав для переоформлення документа дозвільного 
характеру щодо використання підземних вод суб'єкт господарювання 
зобов'язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання таких підстав подати 
дозвільному органу або державному адміністратору заяву про переоформлення 
цього документа.

Постанова КГС ВС від 02.02.2021 у справі № 911/2005/13

http://reyestr.court.gov.ua/Review/94802557

Унесення плати надрокористувачем за користування надрами за відсутності 
спеціального дозволу не звільняє його від відповідальності за порушення 
законодавства про надра.

Постанова КГС ВС від 17.09.2020 у справі № 922/1699/15

https://reyestr.court.gov.ua/Review/91652983

Чинним законодавством передбачено обов'язок господарюючого суб'єкта 
отримати дозвіл на спеціальне водокористування та спеціальний дозвіл на 
користування ділянкою надр. При цьому спеціальний дозвіл на користування 
надрами дає право на видобування підземних вод, а дозвіл на спеціальне 
водокористування – право на їх використання.

Постанова КГС ВС від 02.07.2019 у справі № 916/1718/18

https://reyestr.court.gov.ua/Review/83086906



Відносини, пов'язані з утворенням, збиранням і 
заготівлею, сортуванням, перевезенням, зберіганням, 

обробленням (переробленням), утилізацією, видаленням, 
знешкодженням та захороненням відходів

Проведення рекультивації на забруднених ділянках унеможливлює 
визначення точної кількості вмісту нафтопродуктів у забрудненому ґрунті.

Постанова КГС ВС від 15.06.2021 у справі № 916/2479/17

https://reyestr.court.gov.ua/Review/97868638
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