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у літературі висловлюються різні думки щодо консолідації земель-
ного законодавства. З урахуванням комплексного характеру земельного 
законодавства та сучасного рівня його систематизації, проведення кон-
солідації є недоцільним. на нашу думку, за допомогою цього способу 
систематизації можуть бути усунені випадки надмірної деталізації пред-
мета регулювання і, відповідно, скорочена кількість чинних нормативно-
правових актів земельного законодавства.
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ПраВоВі ПроБлеМи аДМіністрУВання екологічного 
ПоДаткУ В сФері ПоВоДЖення з ВіДХоДаМи

ефективне вирішення екологічних проблем не може бути досягну-
то без комплексного та гармонійного застосування адміністративних, 
соціальних, економічних заходів. усвідомлення цього стало причиною 
включення до Закону україни «про охорону навколишнього природного 
середовища» розділу х – «економічний механізм забезпечення охорони 
навколишнього природного середовища». Зокрема, ст. 41 цього закону за-
кріплено, що: «економічні заходи забезпечення охорони навколишнього 
природного середовища передбачають: а) взаємозв’язок усієї управлін-
ської, науково-технічної та господарської діяльності підприємств, уста-
нов та організацій з раціональним використанням природних ресурсів та 
ефективністю заходів по охороні навколишнього природного середовища 
на основі економічних важелів; б) визначення джерел фінансування захо-
дів щодо охорони навколишнього природного середовища; в) встановлен-
ня лімітів використання природних ресурсів, скидів забруднюючих ре-
човин у навколишнє природне середовище та на утворення і розміщення 
відходів; г) встановлення ставок екологічного податку; д) надання підпри-
ємствам, установам і організаціям, а також громадянам податкових, кре-
дитних та інших пільг при впровадженні ними маловідхідних, енерго- і 
ресурсозберігаючих технологій та нетрадиційних видів енергії, здійснен-
ні інших ефективних заходів щодо охорони навколишнього природного 
середовища; е) відшкодування в установленому порядку збитків, завда-
них порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища».

подібні ж положення містяться й у Законі україни «про відходи» 
розділ VII якого має назву «економічне забезпечення заходів щодо ути-
лізації відходів і зменшення обсягів їх утворення». ст. 38 цього ж закону 
передбачено, що «організаційно-економічні заходи щодо забезпечення 
утилізації відходів і зменшення обсягів їх утворення передбачають: а) 
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лімітування обсягів утворення та розміщення відходів; б) встановлення 
ставок екологічного податку, що справляється за розміщення відходів, із 
диференціацією залежно від рівня небезпеки відходів та цінності тери-
торії; в) надання суб’єктам підприємницької діяльності, які утилізують, 
зменшують обсяги утворення відходів та впроваджують у виробництво 
маловідходні технології, відповідно до законодавства податкових, кредит-
них та інших пільг; г) надання в установленому законодавством порядку 
податкових, кредитних та інших пільг суб’єктам підприємницької діяль-
ності, які здають відходи як вторинну сировину та займаються збиранням 
і заготівлею таких відходів; д) визначення пріоритетів щодо фінансування 
за державним контрактом підприємств, що впроваджують маловідходні 
технології, обробляють і утилізують відходи; е) перегляд переліку відхо-
дів, щодо яких з урахуванням державних інтересів повинен установлю-
ватися спеціальний режим стимулювання їх збирання, заготівлі та вико-
ристання; є) цільове фінансування науково-дослідних робіт з конкретних 
проблем утилізації відходів і зменшення їх утворення; з) створення фондів 
для цільового фінансування заходів щодо утилізації відходів за рахунок 
добровільних внесків виробників відходів, їх власників, вітчизняних та 
іноземних суб’єктів господарської діяльності, окремих громадян, еколо-
гічного страхування тощо; и) формування державного банку даних щодо 
впроваджених в україні технологій утилізації відходів».

таким чином, можна побачити, що в складі економічного механізму 
в сфері поводження з відходами одне з основних місць займають питання 
пов’язані із встановленням лімітів на утворення та розміщення відходів, а 
також стягнення екологічного податку.

відповідно до ст. 240 податкового кодексу україни платниками 
екологічного податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що 
не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні уста-
нови, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні 
представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські 
(представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновни-
ків, під час провадження діяльності яких на території україни і в меж-
ах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони 
здійснюються: … 240.1.3. розміщення відходів (крім розміщення окремих 
видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на влас-
них територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання); 240.1.4. утворення 
радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені); 240.1.5. тимчасове 
зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений 
особливими умовами ліцензії строк.

разом з тим, слід констатувати, що наразі податкове законодавство 
жодним чином не стимулює осіб, що здійснюють поводження з відходами 
щодо зменшення їх утворення. так, порядок розроблення, затвердження 
і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, затверджений 
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постановою кабінету міністрів україни від 3 серпня 1998 р. № 1218 регу-
лює адміністративні питання пов’язані із лімітуванням, однак розглядає 
питання наднормативного утворення відходів лише в контексті того, що 
це виявлений у власника обсяг відходів, на які у нього немає дозволу на 
розміщення і які підлягають обов’язковому розміщенню за окремим до-
зволом органів мінекоресурсів на місцях. податковий кодекс ж детально 
розкриває питання щодо ставок податку за розміщення відходів у спеці-
ально відведених для цього місцях чи на об’єктах та застосування коре-
гуючи коефіцієнтів, однак не встановлює підвищених нормативів сплати 
податку за понадлімітне їх утворення.

Зважаючи на вищевикладене, було б доцільним по аналогії із збором 
за спеціальне використання води (ст. 327 податкового кодексу україни 
«особливості обчислення збору при встановленні лімітів використання 
води») встановити вимогу щодо того, що у разі перевищення встанов-
леного ліміту утворення відходів податок обчислюється і сплачується у 
п’ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів понад встановлений 
ліміт використання води, ставок збору та коефіцієнтів. За відсутності у 
користувача дозволу із встановленими в ньому лімітами податок справля-
ється за весь обсяг, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання.
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ПерсПектиВи розВиткУ ПраВоВіДносин 
У сФері акВакУльтУри УкраЇни

18 вересня 2012 року було прийнято Закон україни «про аквакульту-
ру», який набирає чинності 1 липня 2013 року. ним визначається, що ак-
вакультура (рибництво) – це сільськогосподарська діяльність із штучного 
розведення, утримання та вирощування об’єктів аквакультури у повністю 
або частково контрольованих умовах для одержання сільськогосподар-
ської продукції (продукції аквакультури) та її реалізації, виробництва 
кормів, відтворення біоресурсів, ведення селекційно-племінної роботи, 
інтродукції, переселення, акліматизації та реакліматизації гідробіонтів, 
поповнення запасів водних біоресурсів, збереження їх біорізноманіття, а 
також надання рекреаційних послуг. Забезпечення населення якісними і 
безпечними продуктами із водних біоресурсів є стратегічним завданням 
аквакультури україни.

проведені раніше реформи в рибництві не зумовили стабільного на-
рощування обсягів виробництва продукції. ринкові умови в україні для 
вітчизняного виробника рибницької продукції, є не дуже сприятливими 
внаслідок засилля імпортної риби і морепродуктів. потрапляння на ринки 




