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Резюме 
 

Аналітичний документ пропонує результати дослідження можли-

вих шляхів та труднощів імплементації в Україні Директиви про захист 

диких птахів 2009/147/ЄС на основі аналізу досвіду Європейського Союзу 

(Великобританії, Польщі та Суду ЄС) і поточної ситуації в Україні.  

Зобов’язання імплементувати директиву випливають з Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС та членства України в Енергетичному 

Співтоваристві. Директива про захист птахів та Директива щодо осе-

лищ – головні правові інструменти для збереження та сталого викорис-

тання природи в ЄС, особливо через мережу природоохоронних терито-

рій Natura 2000. 

Основні висновки та рекомендації: 

Повноцінне впровадження директиви в Україні неодмінно 

призведе до створення значної кількості нових спеціальних приро-

доохоронних територій (СПТ). Держави-члени ЄС були змушені ство-

рити сотні нових СПТ для виконання вимог директиви. Такі СПТ ство-

рюються в Великобританії  та Польщі як окремі визначені законом спе-

ціальні види (форми) природоохоронних територіи  та не замінюють 

традиціи ну систему охорони природи (заповідники, національні парки 

тощо).  СПТ функціонують «паралельно» у просторі та часі, зокрема ї х 

межі можуть співпадати повністю або частково з традиціи ними націо-

нальними природоохоронними територіями. 

Практичне втілення вимагатиме значних наукових та фінан-

сових ресурсів, які без зовнішньої допомоги знайти нереалістично.  

Процес визначення потенціи них СПТ слід узгодити – у тому числі для 

консолідації  ресурсів -  з процесом формування Смарагдової  мережі. 

Найскладніші завдання з імплементації Директиви про захист 

диких птахів лежать у площині двох її елементів: створення спеціа-

льних природоохоронних територій (СПТ) та режиму загальної 

охорони птахів. 

В Україні мають бути створені СПТ як самостійна форма охо-

рони середовищ існування (оселищ) диких птахів на підставі та 

для цілей директиви. Жодні заходи не можуть замінити зобов’язання 

щодо створення СПТ відповідно до директиви. Створення нових приро-

доохоронних територіи  в Украї ні потребує вирішення кількох концеп-

туальних завдань: організаціи но-правова форма, підстави визначення 

та процедура створення, режим охорони. 
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Запропоновано такі основні риси СПТ як самостійної нової фо-

рми охорони оселищ птахів: 

 незалежність від існуючих об’єктів (територіи ) ПЗФ – як щодо 

меж, так і щодо режиму охорони; 

 спеціальнии  індивідуальнии  режим охорони, інтегровании  в сис-

теми державного планування та надання дозволів на здіи снення 

господарської  діяльності; 

 не передбачає створення юридичної  особи; 

 забезпечує можливість узгодженого впровадження як директиви 

про захист птахів, так і директиви про оселища (в частині управ-

ління природоохоронними територіями). 

Загальний режим охорони диких птахів в Україні потребує 

вдосконалення для відповідності вимогам директиви, зокрема  щодо 

допустимості полювання лише на окремі види птахів. 

В ході дослідження було виявлено низку викликів, переважно 

пов’язаних з тим, що Україна не є членом ЄС. Такі виклики перш за 

все стосуються сфери застосування директиви, видів диких птахів, які 

підлягають захисту чи регулюванню, застосуванням окремих положень 

щодо надання пом’якшення (винятків), здіи снення функціи  Європеи сь-

кою комісією. Деякі з виявлених викликів є вочевидь загальними для 

всього процесу імплементації  права ЄС в Украї ні, зокрема брак контро-

лю за дотриманням з боку європеи ських інституціи .   

Зобов’язання в рамках Енергетичного Співтовариства створю-

ють додають особливий контекст для імплементації  Директиви про 

захист диких птахів.  

Імплементація Директиви в контексті зобов’язань за Енерге-

тичним Співтовариством повинна відбуватись в рамках імплемен-

тації директиви загалом, проте може мати такі особливості: 

 порушені строки імплементації  статті 4(2) за зобов’язаннями в 

рамках Енергетичного Співтовариства слід вважати підставою 

для надання високого пріоритету імплементації  директиви в ці-

лому та пріоритетним завданням для Уряду; 

 для цілеи  виконання зобов’язань в рамках Енергетичного Співто-

вариства практичнии  процес визначення та створення СПТ може 

бути розпочатии  із виявлення оселищ мігруючих птахів, у тому 

числі на водно-болотних угіддях міжнародного значення. 

*** 
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Вступ 

 
Метою цього аналітичного документу є виявити можливі шляхи 

та труднощі у процесі імплементації  в Украї ні Директиви про захист 

диких птахів 2009/147/ЄС на основі аналізу досвіду Європеи ського 

Союзу та поточної  ситуації  в Украї ні. Зобов’язання імплементувати 

директиву містяться в Угоді про асоціацію між Украї ною та ЄС. 

У першіи  частині документ містить короткии  огляд директиви, 

зокрема ї ї  важливість та актуальність для Украї ни, основні вимоги. В 

наступних частинах наи більша увага приділена створенню спеціальних 

природоохоронних територіи  – одного з ключових  елементів 

директиви. Особлива увага була також приділена створенню 

загального режиму охорони диких птахів. Інші елементи директиви 

розглядаються в документі, проте потребують додаткового 

поглибленого аналізу. 

Досвід Європеи ського Союзу проаналізовано на прикладі двох 

держав-членів (Великобританії  та Польщі), а також практики Суду 

Європеи ського Союзу. Великобританія та Польща були обрані як 

держави, що представляють «старих» та «нових» членів ЄС відповідно. 

Без аналізу практики Суду ЄС дослідження було б просто 

неповноцінним. 

Окремо виділено особливості, що випливають з імплементації  цієї  

директиви в рамках зобов’язань за Енергетичним Співтовариством. Це 

викликано тим, що зобов’язання імплементувати директиву частково 

випливають з членства Украї ни в Енергетичному Співтоваристві. 

Під час аналізу можливих шляхів та викликів імплементації  в 

Украї ні основна увага приділена організаціи но-правовим аспектам. 

Політичні та соціально-економічні аспекти імплементації  директиви 

хоч і частково включені – особливо в контексті досвіду ЄС – потребують 

додаткового аналізу.  

Висловлюємо щиру подяку за пропозиції  та зауваження, надані 

Ігорем Горбанем, Тарасом Третяком та Юрієм Урбанським. 

Щиро сподіваємось, що цеи  аналітичнии  документ буде корисним 

державним органам, експертам, громадськості у процесі спільної  

роботи над впровадженням Директиви про захист диких птахів в 

Украї ні.  

*** 
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Що вимагає Директива про   

захист диких птахів 
 

Чому важлива Директива 2009/147/ЄС?  

Директиви про захист птахів та щодо оселищ – головні правові 

інструменти для збереження та сталого використання природи в ЄС, 

особливо через мережу природоохоронних територіи  Natura 2000. Ці 

директиви – ключові елементи Стратегії  щодо біорізноманіття Євро-

пеи ського Союзу.1 

Директива про захист диких птахів 79/409/ЄЕС (зараз   ̶                

2009/147/ЄС) була першим системним правовим актом ЄС у сфері охо-

рони довкілля. На момент свого прии няття у 1979 році директива про-

понувала передовии  підхід до збереження природи: окрім окремих ви-

дів, механізм охорони диких птахів передбачав охорону середовищ ї х 

існування. У цеи  же рік була прии нята Бернська конвенція про охорону 

дикої  флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, сто-

роною якої  є Украї на. 

Політичним підґрунтям для прии няття директиви була дискусія 

про значні втрати популяціи  великої  кількості видів птахів, які зустрі-

чаються у Європі. Міграціи нии  характер багатьох видів птахів ( у тому 

числі мисливських) означав, що природоохоронні заходи в одніи  краї ні 

зводяться нанівець в інших.2 

Сьогодні динаміка популяціи  птахів у Європі демонструє супереч-

ливі результати: популяції  окремих видів зазнали втрат, тоді як інші – 

значно покращили свіи  статус (Рис.1). З огляду на це, роль краї н не-

членів ЄС у збереженні птахів у Європі є особливо важливою. 

В Украї ні відстуніи  державнии  моніторинг чисельності видів ди-

кої  фауни, у тому числі птахів. Обліки диких тварин проводять лише 

лісомисливські господарства на території  мисливських угідь, зокрема 

щодо 26 видів пернатої  дичини. Враховуючи, що відстріл видів, занесе-

них до Червної  книги, заборонении , динаміка ї х чисельності практично 

не спостерігається і не дає об’єктивної  картини стану збереження біорі-

зноманіття (Рис.2). 3 

Питання охорони довкілля є актуальними і важливими для грома-

дян ЄС: 95% вважають, що охорона довкілля є важливою для них особи-

сто, а 77% вважають, що довкілля має вплив на якість ї х життя.4 Приро-

доохоронне законодавство не є винятком, що яскраво ілюструється пе-

1. 

1.1 
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ребігом так званого «тесту на придатність»5 природоохоронних дирек-

тив, якии  зараз проводить Європеи ська Комісія (охоплює лише дві ди-

рективи: про захист птахів та про оселища). Громадські Інтернет-

консультації , які проводились у 2015 році в рамках цього тесту, завер-

шились поданням 552 470 (!) звернень щодо імплементації  цих двох 

директив, 99% з яких – фізичними особами. Це наи більша кількість від-

повідеи , які коли-небудь отримувала Європеи ська Комісія під час он-

лаи н консультаціи .6 
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Мета та основні положення директиви 

Загальною метою Директиви про захист диких птахів є збережен-

ня популяції  усіх видів диких птахів, які природно проживають на євро-

пеи ськіи  території  держав-членів на рівні, що відповідає, головним чи-

ном, екологічним, науковим та культурним вимогам, беручи до уваги 

при цьому економічні і рекреаціи ні потреби, або адаптувати популяцію 

цих видів до такого рівня.*  

Механізм захисту диких птахів,  передбачении  директивою, пе-

редбачає заходи з охорони, управління та контролю за дикими птаха-

ми, а також вимоги до ї х використання (Рис.3).  

Головними елементами цього механізму є: 

 Охорона середовищ існування (оселищ) (статті  3 та 4) 

 Захист та використання птахів (статті 5-9) 

 Попередження шкоди від інвазіи них видів (стаття 11) 

 Дослідження та звітування (статті 10 та 12). 

 

 

* Статті 1 та 2 Директиви. 

1.2 

Рис. 3.  Механізм захисту диких птахів відповідно до Директиви 2009/147/ЄС. 
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Середовища існування (оселища) 

Ключова вимога: створення та управління спеціальними при-

родоохоронними територіями* для збереження птахів (видів, за-

значених у додатку І до Директиви, а також  мігруючих) 

Як зазначалось, охорона середовищ існування була важливим но-

вовведенням на момент прии няття директиви: до цього переважав тра-

диціи нии  підхід до охорони видів фауни «за переліком» (наприклад, 

червоні книги).  

Згідно зі статтею 3 директиви держави повинні вживати необхід-

них заходів для збереження, підтримки та відновлення  достатньої  різ-

номанітності та площі середовищ існування птахів. Головним чином 

такі заходи повинні включати створення спеціальних природоохорон-

них територіи , утримування та управління відповідно до екологічних 

потреб середовища існування в спеціальних природоохоронних терито-

ріях та поза ї х межами, відновлення зруи нованих біотопів та створення 

біотопів.   

Визначення таких спеціальних природоохоронних територіи  по-

винно відбуватись виключно на підставі орнітологічних критерії в, 

встановлених статтею 4 для захисту видів, включених до Додатку І. Та-

кі спеціальні природоохоронні території  мають включати усі 

«наи більш придатні за розміром та кількістю» території  (із середови-

щами існування таких птахів). Параграф 4 статті 4 також вимагає вжит-

тя подібних заходів для захисту мігруючих видів птахів, що постіи но 

трапляються на ї х території , особливо на водно-болотних угіддях.  

Додаток І включає 194 види та підвиди птахів. Останніи  раз цеи  

перелік оновлювався у 2007 році у зв’язку із приєднанням Болгарії  та 

Румунії  до Європеи ського Союзу. 

Режим та управління спеціальними природоохоронними терито-

ріями тепер визначається положеннями ст.6(2)-6(3) Директиви про 

оселища, які застосовуються замість першого речення ст.4(4) Директи-

ви про захист диких птахів. 

З моменту створення, спеціальні природоохоронні території  авто-

матично набувають статусу об’єкту (включаються до) мережі NATURA 

2000.  

Водночас, самого створення є недостатньо: управління такими 

спеціальними природоохоронними територіями є важливою складовою 

механізму охорони птахів. З цією метою була започаткована спеціальна 

програма фінансування: EU LIFE Nature programme. У цьому відношенні 

прогрес не такии  значнии  в краї нах ЄС. Головними загрозами є будівни-

цтво, сільське господарство, лісове та рибне господарства.7 

 

* англ.: Special Protection Areas. «Особливо захищені раи они» в офіціи ному перекладі 

Директиви 1979/409/ЄС.  

а) 
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Захист та використання птахів 

Ключова вимога: загальна заборона умисного відстрілу чи ві-

длову усіх диких птахів та запровадження жорстких обмежень що-

до об’єктів та методів полювання 

Директива встановлює загальну систему захисту усіх видів диких 

птахів, зокрема забороняючи умиснии  відстріл та відлов птахів, навми-

сне руи нування та пошкодження гнізд чи яєць,  навмисне порушення 

спокою птахів, утримання в неволі видів птахів, щодо яких заборонено 

полювання чи відлов (стаття 5). Одночасно Директива забороняє торгі-

влю дикими птахами (живими чи мертвими), окрім видів, зазначених у 

Додатку ІІІ (за певних умов). 

Полювання (відстріл та відлов) на птахів за певних умов дозволя-

ється щодо видів, перелічених у Додатку ІІ (стаття 7), проте певні мето-

ди є заборонені, зокрема масштабного чи неселективного відстрілу та 

відлову, застосування автоматичних чи напівавтоматичних карабінів з 

магазинами ємкістю понад 2 набої  та ін. (стаття 8).  

Обмеження на полювання залишається одним з наи більш склад-

них – як політично, так і з точки зору імплементації  директиви у ЄС. У 

деяких краї нах – Франції , Іспанії  та Італії  – продовжуються довготрива-

лі конфлікти з цього питання та велика кількість судових справ 

(близько 15 рішень Суду Європеи ського Союзу щодо статті 7 та 8).8 З 

цих причин у 2004 році у ЄС був навіть прии нятии  «Посібник з полю-

вання». 

Окрім того,  Директива передбачає процедуру запровадження ви-

ключень з режиму щодо захисту та використання птахів (стаття 9). У ЄС 

ця процедура використовується досить часто, зокрема з метою захисту 

с/г рослин, контролю за хворобами, з міркувань авіаціи ної  безпеки то-

що. 

 

Інвазійні види 

Ключова вимога: докладати зусиль з попередження негатив-

ного впливу інвазійних видів 

Директива заохочує попередження негативного впливу від тих 

видів птахів, які природно не зустрічаються в Європі (стаття 11). Водно-

час, відсутність чіткого моніторингу та звітування з цього питання зна-

чно ускладнюють практичну реалізацію цих положень. 

 

Дослідження та звітування 

Ключова вимога: проводити наукові дослідження та регуляр-

но звітуватись  

Держави повинні стимулювати проведення наукових досліджень 

та будь-якої  роботи, необхідної  для збереження, утримання та викорис-

б) 

в) 

г) 
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тання популяції  усіх видів птахів (стаття 10).  

Наукова робота – основа виконання усіх положень Директиви що-

до захисту птахів та ї х оселищ, що вимагає значних науково-

професіи них та фінансових ресурсів.  Птахи — один з наи більш дослі-

джених таксономічних класів у Європі. В краї нах ЄС проводяться значні 

наукові дослідження птахів – як державними, так і недержавними уста-

новами – щодо динаміки ї х популяціи , впливу полювання, міграціи ної  

поведінки, та ї х ролі як індикаторів біорізноманіття та екологічної  

складової  охорони здоров’я.9 

Директива містить вимогу звітування кожні три роки державами 

до Європеи ської  комісії  про стан імплементації  (стаття 12). Таке звіту-

вання передбачає не лише законодавство, прии няте на виконання Ди-

рективи, але и  інформацію про практичне застосування Директиви, зо-

крема щодо динаміки популяціи  видів, створення природоохоронних 

територіи  тощо.  

*** 
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Досвід ЄС з імплементації     

Директиви про захист диких 

птахів 
 

Понад 30 років дії  директиви дозволили досягнути значних ре-

зультатів у сфері охорони птахів не лише в ЄС, але и  за и ого межами. За 

цеи  період держави-члени ЄС набули значного досвіду з імплементації  

положень директиви. Лише  у Великобританії   на виконання директиви 

було створено 270 спеціальних природоохоронних територіи  для охо-

рони птахів (так звані Special Protection Areas, SPAs), загальною площею 

маи же 2,8 млн. гектарів.10 Усього в 28 краї нах ЄС уже створено бл. 5,5 

тисячі таких природоохоронних територіи , що заи мають  12,51% площі 

держав-членів ЄС.11 Для порівняння, площа усіх об’єктів природно-

заповідного фонду Украї ни становить близько 3,3 млн. гектарів12 (бл. 

6% території ). Ця директива — одна з наи більш часто використовува-

них природоохоронних директив у практиці Суду ЄС. 

Імплементація Директиви вимагає значних коштів. Фінансування 

необхідне як для визначення територіи , яким слід надати природоохо-

роннии  статус, так і для створення та управління спеціальними приро-

доохоронними територіями. Це може включати як одноразові заходи 

(викуп земель, відновлення пошкоджених оселищ чи інфраструктурні 

проекти), так і заходи, що здіи снюються на постіи ніи  основі (наприклад 

регулярні покоси, моніторинг).13 Управління мережею Natura 2000 ви-

магає близько 5,8 млрд.євро щорічно, у середньому близько 63 євро/

гектар/рік для об’єктів мережі.14 Водночас, соціально-економічні виго-

ди, які отримує ЄС від функціонування мережі Natura 2000, оцінюються 

у 200-300 млрд.євро/рік.15 

Виконання вимог директиви є необхідною умовою отримання фі-

нансування з боку ЄС державами-членами, що було важливим стиму-

лом для неухильного виконання положень Директиви, особливо у но-

вих державах-членах. 

У ціи  частині ми розглядаємо досвід Великобританії  та Польщі, як 

одних з наи старіших та наи новіших членів ЄС відповідно. Окрім того, 

ми окремо розглядаємо практику Суду ЄС, оскільки и ого рішення є час-

тиною acquis communautaire у сфері охорони довкілля.  

 

 

2. 
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Великобританія 

 

Великобританія викликає інтерес щодо досвіду імплементації  з 

кількох міркувань. По-перше, це один з наи старіших членів ЄС і, відпові-

дно, вона почала здіи снювати заходи з імплементації  Директиви з мо-

менту ї ї  прии няття. По-друге, у Великобританії  діють три правові сис-

теми (Англія та Уельс, Північна Ірландія, Шотландія), що передбачає 

особливості імплементації  та виконання Директиви у регіональному 

розрізі.  

Із 270 спеціальних природоохоронних територіи , створених у Ве-

ликобританії  відповідно до Директиви про захист диких птахів, 50 

створено на підставі статті 4.2 Директиви (для захисту мігруючих видів 

птахів).16 

 

Ключове законодавство 

Положення Директиви впроваджені у Великобританії  головним 

чином через Акт про живу природу та сільську місцевість 1981 р.17, Пра-

вила збереження оселищ і видів 2010 р.18, Наказ про живу природу 

(Північна Ірландія) 1985 р.19, Наказ про збереження природи та рекреа-

ціи них земель (Північна Ірландія) 1985 р.20, Правила охорони (оселищ 

та ін.) (Північна Ірландія) 1995 р.21, Постанову про охорону морського 

простору 2007 р.22 Окрім того, існує низка інших галузевих та підзакон-

них актів.  

 

Історична ретроспектива 

Британські експерти вважають, що розробники Директиви про 

захист диких птахів значною мірою використали підхід, втілении  у бри-

танському Акті про захист птахів 1954 року23 (на відміну від Директиви 

про оселища, імплементація якої  вимагала значних змін у національно-

му законодавстві).  

У Великобританії  з 1930-х рр. значну політичну роль відігравали 

фермери та сільське господарство загалом. Дебати між фермерами та 

екологами призвели до формування «добровільної » моделі охорони 

природи: режим природоохоронних території , які створювались на зем-

лях фермерів, забезпечувався шляхом укладання угод про управління 

ними та відповідними компенсаціями фермерам. 

Нове законодавство, прии няте у 1981 році для забезпечення імп-

лементації  Директиви про захист диких птахів, значно посилило режим 

охорони традиціи них форм (об’єктів) охорони природи: територіи  осо-

бливого наукового значення* в Англії  та раи онів особливого наукового 

значення* у Північніи  Ірландії . Акт 1981 року зосереджував увагу на 

посиленні режиму традиціи них природоохоронних територіи , запрова-

* англ.: Sites of Special Scientific Interest.  

2.1 

а) 

б) 
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дивши кілька нововведень, зокрема усунув формальну відмінність між 

територіями особливого наукового значення та національними приро-

дним заповідниками, запровадив механізм угод щодо управління тери-

торіями, впровадив заборону здіи снення економічної  діяльності без 

дозволу на планування (англ. – planning permission), уповноважив держ-

секретаря з питань довкілля видавати природоохоронні накази тощо. 

Водночас, подальша імплементація Директиви на практиці засвід-

чила, що британські урядовці недооцінювали наслідки прии няття Ди-

рективи для Великобританії , особливо з точки зору діи  інституціи  ЄС та 

неурядового сектору.24 Таким чином, Директива, яку британськии  уряд 

бачив як свіи  успішнии  вплив на законодавство ЄС, повернулась буме-

рангом і вимагала змін у законодавстві та практиці. 

У 1983 році Європеи ська комісія розпочала процедури про пору-

шення (infringement procedures) проти держав-членів через значні не-

доліки в імплементації  Директиви. Основними проблемами були брак 

створення спеціальних природоохоронних територіи , незаконне при-

и няття рішень про винятки та невідповідність законодавства про мис-

ливство вимогам Директиви. Суд ЄС почав слухати перші справи, рішен-

ня у яких мали величезнии  вплив на подальшу імплементацію Дирек-

тиви в Великобританії  та ЄС загалом (див. нижче про практику Суду ЄС). 

Наи більші зміни відбулись у 1994 році з прии няттям Правил збе-

реження оселищ25 (що у свою чергу було викликано прии няттям Дире-

ктиви про оселища), до яких протягом 15 років вносились зміни, які и  

були кодифіковані чинними Правилами 2010 року. Саме тоді було вве-

дено поняття «європеи ських територіи » (анг. – European sites), яке 

включало і спеціальні природоохоронні території  згідно з Директивою 

про захист птахів. На сьогодні ці правила практично дослівно відтворю-

ють або містять відсилочні норми на положення відповідних директив, 

що є наслідком практики Суду ЄС (що розглядається  нижче) та полі-

тичних дискусіи  у Великобританії . Слід зауважити, що, на думку Суду 

ЄС, транспозиція у національне право не вимагає дослівного перенесен-

ня ї ї  положень, якщо загальнии  правовии  контекст забезпечує повне 

застосування Директиви у достатньо чіткии  та точнии  спосіб.26 

Одночасно з постіи ним внесенням змін до ключового законодав-

ства («європеї зацією» національного законодавства), з середини 2000-х 

рр. у Великобританії  відбувається політична дискусія з приводу 

«позолочення» (анг. - gold-plating) законодавства ЄС.  Цеи  термін вико-

ристовується для позначення змін у національному законодавстві, які 

викликані імплементацією директив ЄС, але впроваджують суворіші за 

них вимоги.  

У 2006 році був оприлюднении  звіт, відомии  під назвою Огляд Де-

відсона27, у якому було визначено чотири ознаки «позолочення»: роз-

ширення сфери дії , утримання від дозволених винятків, жорсткіші сан-

кції  та поспіх у імплементації . У звіті безпосередньо не згадується про 

Директиву про захист диких птахів. Тим не менше, ця концепція 

«позолочення» стала підґрунтям і для відповідних змін у екологічному 

* англ.: Areas of Special Scientific Interest.  
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законодавстві. Так, в урядовому звіті 2012 р. про імплементацію дирек-

тив про захист птахів та оселища зазначається: «Наша нова зелена еко-

номіка зможе процвітати лише тоді, коли наші європеи ські зобов’язан-

ня впроваджуються у британське законодавство без «позолочення», а 

тоді імплементуються і комунікуються у наи більш дружніи  для бізнесу 

спосіб».28 Такі дискусії  тісно пов’язані із урядовою політикою спрямова-

ною на дерегуляцію, зокрема програмою «Виклик червоної  стрічки».29 

У підсумку можна зазначити, що у Великобританії  спостерігається 

чітка тенденція у підході до імплементації  директив ЄС: відхід від адап-

тації  національних механізмів до вимог директив та перехід до маи же 

дослівної  транспозиції  положень директив у національне законодавст-

во. Це є відображенням і загальноєвропеи ських тенденціи , викликаних 

практикою Суду ЄС.  

 

Імплементація положень Директиви щодо створення природоохо-

ронних територій  

У Великобританії  можна виділи чотири категорії  природоохорон-

них територіи  та об’єктів (Рис.4): 

 природоохоронні території , створені на підставі національного 

законодавства (території  особливого наукового значення, націо-

нальні природні заповідники та ін.); 

 природоохоронні території , створені на підставі директив ЄС, 

включаючи об’єкти мережі Natura 2000; 

  природоохоронні території , створені на підставі глобальних між-

народних угод (наприклад, Рамсарські угіддя); 

 морські природоохоронні території . 

На практиці, на одніи  ділянці суші чи моря можуть бути одночас-

но створені природоохоронні території  в рамках двох чи більше вказа-

них категоріи . 

Створення (“classifying”) спеціальних природоохоронних територій 

для цілеи  Директиви про захист диких птахів  є повноваженням мініст-

ра (Державнии  секретар з питань довкілля, продовольства та сільських 

угідь). З цією метою спеціальні наукові установи здіи снюють обов’язко-

ві дорадчі функції , які полягають у виявленні ділянок, на яких слід 

створити спеціальні природоохоронні території, проведення консульта-

ціи  та вироблення рекомендаціи  та оцінки проведення соціально-

економічного впливу (за потреби). Після затвердження спеціальної  

природоохоронної  території  міністром про таке рішення повідомляєть-

ся Європеи ська комісія та усі зацікавлені сторони (власники земель, які 

у більшості випадків є у приватніи  власності).  Усі зацікавлені сторони 

несуть відповідальність у межах своєї  компетенції  щодо дотримання 

режиму охорони: місцеві органи під час планування територіи , дозвіль-

ні органи під час надання дозволів на здіи снення господарської  діяль-

ності тощо. Конкретні обмеження та особливості режиму охорони за-

* Наприклад, Спільнии  комітет зі збереження природи (Joint Nature Conservation Committee) на 

загальнодержавному рівні, Природна Англія (Natural England) в Англії . Остання налічує бл.2,000 

працівників і здіи снює низку урядових функціи .   

в) 
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значаються у повідомленні зацікавленим сторонам. 

З моменту створення спеціальної природоохоронної території во-

на набуває правого статусу «європейської території»* у розумінні Пра-

вил 2010 року, що має важливе значення для ї х подальшого режиму 

охорони та управління. Так, уповноважені природоохоронні органи мо-

жуть укладати угоди про управління європеи ськими територіями, при-

мусово викупляти землі (за певних умов) тощо. Слід зауважити, що са-

ма Директива залишається джерелом права, якии  визначає режим охо-

рони спеціальних природоохоронних територій (для цілеи  виконання 

Директиви про захист птахів). Водночас, як європеи ські території  вони 

є об’єктом охорони через відповідні механізми оцінки впливу на них у 

процесах планування та надання дозволів (так.зв. planning permission).  

Водночас, на практиці маи же усі спеціальні природоохоронні те-

риторії   створені на основі так званих «територій особливого наукового 

значення» (окрім кількох у Шотландії ). Території особливого наукового 

значення є основою мережі природоохоронних територіи  у Англії  

(«раи они особливого наукового значення» у Пн.Ірландії ). Саме ці форми 

збереження природи залишаються провідними з точки зору правового 

регулювання та інституціи них механізмів, включаючи обмеження щодо 

здіи снення господарської  діяльності. Слід зауважити, що режим охоро-

ни на таких територіях – строго заповіднии  і єдинии  (вони не мають 

зонування). 

Таким чином, у більшості випадків на певніи  ділянці діють кілька 

«шарів» правових режимів охорони, кожен з яких є самостіи ним. Більше 

того, критерії  ї х відбору, підстави для змін меж, ліквідації  тощо також 

будуть базуватись на різних нормативно-правових актах.  

 

Імплементація положень Директиви щодо загального режиму за-

хисту диких птахів 

Акт про живу природу та сільську місцевість 1981 р. визначає у 

деталях правовии  режим захисту диких птахів в Англії  та Уельсі і прак-

тично відтворює відповідні положення Директиви, включаючи перелі-

ки видів птахів. Він також визначає відповідальність за порушення ви-

мог щодо захисту диких птахів, повноваження державних органів щодо 

створення, контролю та моніторингу тощо. Текст Акту містить безпосе-

редні посилання на Директиву про захист птахів. До Акту 1981 р. вноси-

лись численні зміни, зокрема з метою виконання рішень Суду ЄС, реко-

мендаціи  Європеи ської  комісії .  

Окрім Акту 1981 р. важливу роль відіграють згадані Правила 2010 

року, а також низка спеціальних актів, зокрема Акт про оленів (1991), 

Акт про мисливство (2004), Акт про добробут тварин (2006) тощо. 

Законодавство Великобританії  із захисту птахів (і тварин зага-

лом) значною мірою покладається на кримінальне право для забезпе-

чення режиму охорони птахів, що не завжди виправдано.30 Так, у бага-

тьох випадках такии  режим не спрацьовує, оскільки розміри штрафів 

можуть легко сплачуватись великими компаніями.** 

* Це спільна категорія для територіи , створених для виконання двох директив ЄС: про захист ди-
ких птахів та про оселища. 
** У Великобританії  юридичні особи можуть нести кримінальну відповідальність, у т.ч. за окремі 

екологічні злочини.   

г) 
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Польща 

 

Польща прои шла повнии  шлях від асоціації  до приєднання до ЄС, 

що є метою і для Украї ни. Польща, як пост-соціалістична краї на, мала 

подібні вихідні умови щодо особливостеи  національної  системи охоро-

ни природи, у тому числі ї ї  правових засад. Тому ї ї  досвід з імплемента-

ції  Директиви про захист диких птахів є цікавим для розроблення доро-

жньої  карти цієї  реформи в Украї ні.  

Усього у Польщі створено 145 спеціальних природоохоронних те-

риторіи   для охорони птахів загальною площею 5,56 млн. га або 15,47% 

території 31 (для порівняння загальна площа природно-заповідного фо-

нду Украї ни заи має 6,05% території 32). Динаміка створення спеціаль-

них природоохоронних територіи  у Польщі має стрибкоподібнии  харак-

тер, навіть після ї ї  приєднання до ЄС (Рис.5). Причини різкого зростан-

ня розглядаються нижче.  

 

 

2.2 

Рис.4. Система природоохоронних територіи  Великобританії . 
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Ключове законодавство 

Закон про охорону природи (2004)33 визначає так звані «форми 

охорони» природи, до яких , окрім таких традиціи них форм як націона-

льні парки, природні заповідники, ландшафтні парки та ін., належать  

«території  Natura 2000» (стаття 6).  

Наказ Міністра охорони довкілля  №510 від 13.04.2010 

(кодифіковании ) визначає типи оселищ та види, що є предметом заці-

кавлення Співтовариства (переліки), критерії  вибору територіи  для ї х 

оголошення (кваліфікації ) територіями Natura 2000. Критерії  вибору 

територіи , які кваліфікуються як  території  особливої  охорони птахів, 

визначаються окремим розділом(п.6). 

Наказом Міністра охорони довкілля №133 від 12.01.2011 року 

створено та визначено чиннии  перелік територіи  спеціальної  охорони 

птахів у Польщі (зі змінами). 

 

Історична ретроспектива 

Польща уклала Угоду про асоціацію з ЄС ще  у 1991 році (набрала 

чинності у 1994). Процес наближення до екологічного права ЄС прохо-

див у кілька етапів:  гармонізації  (з кінця 90-х), адаптації  (з 2000-2001 

рр.) та транспозиції  (сучаснии ).34 Останніи  етап часто полягає у копію-

ванні відповідних положень директив. Увесь цеи  процес від самого по-

Рис. 5. Площа спеціальних природоохоронних територіи  для охорони птахів у 
Польщі, млн. га.  
 
Джерело: The Fifth National Report on the Implementation of the Convention on Biological Diversity Poland) (2013)  

а) 

б) 
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чатку викликав проблеми, головним чином через відмінність традиціи  

у способі побудови екологічного законодавства Польщі та ЄС.35 

Реальних кроків з імплементації  Директиви про захист диких пта-

хів не здіи снювалось аж до кінця 90-х рр. Були проведені переговори 

щодо екологічного пакету гармонізації  законодавства і вже у 2000 році 

Європеи ська комісія відзначила перші позитивні зрушення.36 

У квітні 2003 року була укладена угода про приєднання до ЄС, а 

членом ЄС Польща стала у травні 2004 року і саме у цеи  період – з  квіт-

ня 2003 по квітень 2004 – відбулись наи більші зміни у національному 

законодавстві, пов’язані з імплементацією директив у сфері охорони 

природи, у тому числі Директиви про захист диких птахів.  Новии  Закон 

про охорону природи був прии нятии  16 квітня 2004 року та набирав 

чинності з 1 травня 2004 року – дня вступу Польщі до ЄС. Вже в липні 

2004 року було затверджено першии  перелік територіи  для охорони 

птахів.  

Імплементація Директиви про захист диких птахів у Польщі від-

бувалась за доволі сприятливих умов: станом на 2000 рік вже була на-

копичена значна практика  «старими» членами ЄС, Судом ЄС, а також 

вже був відповіднии  досвід, пов’язании  із прии няттям та застосуван-

ням Директиви про оселища. Окрім того, у 2000-2003 рр. у Польщі було 

реалізовано низку проектів за підтримки ЄС щодо практичного застосу-

вання положень Директиви, зокрема було підготовлено концепцію ме-

режі Natura 2000. 

Природоохоронна система Польщі була розвиненою і має глибокі 

історичні традиції . Проте середовища існування як об’єкт охорони було 

новелою.37 Традиціи ними формами охорони були і залишаються приро-

доохоронні (заповідні) території  (головним чином національні парки, 

національні заповідники та ландшафтні парки території ) та індивідуа-

льні об’єкти (наприклад, пам’ятки природи). Середовища існування 

(оселища) були лише непрямим об’єктом охорони через систему приро-

доохоронних територіи .38 

У новому Законі про охорону природи 2004 року законодавець 

запровадив (додав) нову форму охорони природи – «території  Natura 

2000» (Рис.6). Дискусія про доцільність такого підходу у Польщі триває 

і зараз. Так, відсутність особливого режиму охорони територіи  Natura 

2000 у Польщі (якии  би мав передбачати встановлені законом обме-

ження чи заборони) ставить питання про доцільність ї х виокремлення 

як  окремих форм охорони природи.39 

Перелік спеціальних природоохоронних територіи , затверджении  

у липні 2004 року, містив у два рази менше територіи  (72), а ніж попе-

редньо підготовлении  науковцями перелік (141). У першу чергу таке 

скорочення було результатом консультаціи  з органами місцевого само-

врядування та громадами.  

Одночасне і раптове визначення значних площ як спеціальних 

природоохоронних територіи  для охорони птахів було шоком для бага-
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тьох громад.40 Серед головних труднощів у процесі імплементації  мере-

жі Natura 2000 у Польщі є соціальнии  опір та негативне сприи няття,41 

особливо фермерським, лісогосподарським, водогосподарським секто-

рами та річковим транспортом.  

У відповідь, у грудні 2004 р. громадськими організаціями був 

оприлюднении  «тіньовии  перелік» територіи  Natura 2000, а у квітні 

2006 року Європеи ська комісія надіслала Польщі обґрунтовану думку 

(останніи  етап перед поданням справи до Суду ЄС) через недостатність 

переліку територіи .42 Саме тому у 2006-2008 рр. ми спостерігаємо різке 

зростання кількості спеціальних природоохоронних територіи  у Поль-

щі. 

Перспектива членства, таким чином, була ключовою з точки зору 

політичної  мотивації , а набуття членства у ЄС та контроль з боку и ого 

інституціи  мали вирішальне значення для повноцінної  імплементації  

екологічного законодавства ЄС у Польщі. 

 

Імплементація положень Директиви щодо створення природоохо-

ронних територій 

Ключовим поняттям виступає «територія Natura 2000» як окрема 

форма охорони природи. Це поняття включає: території   особливої  охо-

рони птахів, особливі території  охорони оселищ та території , важливі 

для Співтовариства, створені для охорони диких птахів, природних осе-

лищ чи видів, що є предметом зацікавлення Співтовариства (стаття 5).  

Територія Natura 2000 може обіи мати частину чи повністю тери-

торії  чи об’єкту, охоплених іншими форми охорони природи 

(наприклад, національного парку). Таким чином, на одніи  ділянці може 

одночасно функціонувати дві форми охорони природи, а це означає що 

така ділянка матиме подвіи нии  статус.43 

Територія особливої охорони птахів (польс.-  obszar specjalnej 

ochrony ptako w)  – це територія, визначена у відповідності до норм пра-

ва Європеи ського Союзу, для охорони популяціи  диких птахів одного чи 

більше видів, в межах якої  птахи мають сприятливі умови існування 

протягом усього життя, и ого періоду чи стадії  розвитку (стаття 5 Зако-

ну про охорону природи). Важливо відзначити тут безпосереднє поси-

лання на право ЄС. 

Закон детально регулює порядок створення та ліквідації  терито-

ріи  Natura 2000, де ключову роль відіграє міністр з питань довкілля 

(визначає переліки видів та оселищ, критерії  відбору (кваліфікації ) те-

риторіи  особливої  охорони птахів та оселищ, визначає (створює) тери-

торії  Natura 2000 тощо).   

Створення території  охорони птахів здіи снюється міністром (у 

формі наказу) за погодженням з іншими ключовими міністерствами 

(зокрема, міністрами з питань сільського господарства, рибальства, во-

дного господарства та ін). Проект переліку таких територіи  вимагає 

в) 
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консультаціи  з місцевими радами (на рівні гмін), яким надається 30 

днів для подання свої х зауважень.  

Для території  Natura 2000 міністром з питань довкілля затвер-

джується план охорони на 20 років (або план завдань). Плани охорони є 

невід’ємним елементом усієї  системи природоохоронних територіи  у 

Польщі і затверджуються для національних парків, заповідників тощо. 

У частині, де території  Natura 2000 накладаються з національними пар-

ками чи заповідниками, діють плани охорони таких парків/

заповідників. Директор такого національного парку несе обов’язок із 

охорони території  Natura 2000. 

На відміну від національних парків чи заповідників, території  

Natura 2000 не є юридичними особами і не мають особливого заповід-

ного режиму. Території  Natura 2000 є під охороною, але не є природоо-

хоронною територією в цілому, оскільки об’єктом охорони є конкретні 

види чи оселища.44 На відміну від національних парків та заповідників, 

де наи вищим пріоритетом є екологічні цілі, території  Natura 2000 (і 

ландшафтні парки) мають на меті досягнення балансу між розвитком 

та охороною довкілля.45 

Стаття 33 Закону про охорону природи визначає дуже загальні 

положення щодо режиму таких територіи : забороняється здіи снення 

діяльності, яка може самостіи но чи у поєднанні з іншими значним чи-

ном негативно вплинути на цілі території  Natura 2000, включаючи погі-

ршення стану оселищ або видів (для захисту яких створена територія), 

чи цілісності самої  території  Natura 2000, чи ї ї  зв’язку з іншими терито-

ріями.   

За наявності переважаючого публічного інтересу (зокрема, суспі-

льних чи економічних потреб), і за відсутності альтернатив, така діяль-

ність може бути дозволена регіональним директором з охорони довкіл-

ля за умови екологічної  компенсації . 

Надзвичаи но важливим для розуміння правового статусу терито-

ріи  Natura 2000 є зв’язок із плануванням та дозвільними процедурами. 

Проекти політик, стратегіи , планів чи програм, чи змін до них, а також 

заплановані проекти, які можуть значно вплинути на території  Natura 

2000 вимагають проведення оцінки ї х впливу на довкілля, навіть якщо 

вони плануються за межами таких територіи .  

 

Імплементація положень Директиви щодо загального режиму за-

хисту диких птахів 

Закон про охорону природи передбачає систему «охорони видів», 

метою якої  є забезпечення виживання та сприятливого стану збере-

ження рідкісних, ендемічних, вразливих та таких, що знаходяться під 

загрозою виживання чи охороною диких видів рослин, тварин та грибів 

у Польщі та краї нах ЄС,  а також ї х оселищ та збереження біологічного 

різноманіття. 

Переліки видів тварин, які підлягають охороні, встановлює свої м 

г) 
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розпорядженням міністр з питань довкілля за погодженням з міністром 

сільського господарства. Цим же розпорядженням встановлюються 

конкретні заборони (перелік можливих заборон передбачении  самим 

законом).  

 

 

Практика Суду Європеи ського Союзу 

 

Практика Суду ЄС мала величезнии  вплив на імплементацію Ди-

рективи про захист диких птахів в ЄС, а сама Директива заи має провід-

не місце у практиці застосування екологічних директив Судом ЄС. Рі-

шення у справах Santona Marshes (Іспанія), Leybucht Dykes (Німеччина), 

Lappel Bank (Великобританія) є важливим джерелом тлумачення поло-

жень Директиви.  

 

Щодо спеціальних пририродоохоронних територій (СПТ) 

Держави-члени мають певну свободу діи  у виборі ділянок, на яких 

мають бути створені спеціальні природоохоронні території . Проте, ця 

свобода обмежена необхідністю застосування орнітологічних критерії в, 

передбачених статтею 4, і держави не користуються такою ж свободою 

після створення спеціальних природоохоронних територіи  для ї х зміни 

чи зменшення ї х площі.46 Держави не можуть змінювати межі чи розмір 

спеціальних природоохоронних територіи , поки такі території  відпові-

дають визначеним у статті 4 орнітологічним критеріям.47 

2.3 

а) 

Рис.6. Форми охорони природи у Польщі. 
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Свобода діи  держав у виборі наи більш придатних територіи  не 

передбачає аргументу «доцільності» створення спеціальних природоо-

хоронних територіи  на ділянках, які були визначені як наи більш прида-

тні на основі орнітологічних критерії в (зазначении  у статті 4). Тому, 

якщо держава створила спеціальні природоохоронні території  у кілько-

сті та площі значно менших, аніж виявлених наи більш придатних тери-

торіи , це означає порушення зобов’язання за Директивою. У якості ос-

нови для оцінки цього Суд допустив використання Кадастру важливих 

територіи  птахів у ЄС,48 якии  був створении  недержавною громадською 

організацією BirdLife.49 

Під час визначення наи більш придатних територіи  держави не 

можуть враховувати економічні чи рекреаціи ні інтереси, зазначені у 

статті 2.50 Хоча зміни, внесені Директивою про захист оселищ, розшири-

ли підстави для можливості господарського втручання у спеціальні 

природоохоронні території , ці підстави не можуть бути застосовані у 

процесі створення (визначення) спеціальних природоохоронних тери-

торіи . 51 

З огляду на принцип правової  визначеності, Суд постановив, що 

карти, на яких позначено межі спеціальних природоохоронних терито-

ріи , повинні мати «безсумнівну юридичну силу».52 

На думку Суду, держави повинні передбачити правовии  режим 

охорони спеціальних природоохоронних територіи , якии  би забезпечу-

вав виживання та розмноження видів, передбачених Додатком І, а та-

кож розмноження, зимування та линьку мігруючих птахів, які регуляр-

но перебувають на таких територіях, навіть якщо вони не зазначені у 

додатку. 53 

Неможливо ухилитися від обов’язку визначення спеціальних при-

родоохоронних територіи  для захисту птахів шляхом запровадження 

інших природоохоронних заходів. 54 

 

Щодо загального режиму захисту птахів 

Сфера застосування Директиви включає усі види птахів, незалеж-

но від того чи мешкають такі птахи на території  конкретної  держави. 

Так, режим захисту птахів поширюється на види, які поширені в одніи  

державі-члені ЄС, але не зустрічаються в іншіи  державі, проте перево-

зяться, утримуються чи продаються у такіи  державі (де ї х немає). Пта-

хи, які вільно пересуваються такою державою слід вважати такими, що 

мешкають у дикому стані у ціи  державі, хоч і лише протягом певного 

періоду часу.55   

Заборона руи нування чи завдання шкоди гніздам чи яи цям птахів 

(включаючи ї х добування) не може мати обмежень у часі. Призупинен-

ня дії  цих заборон протягом певного часу (сезону) не відповідає вимо-

гам Директиви, оскільки багато видів повторно використовують свої  

гнізда з року в рік.56 

Суд ЄС має доволі широку практику застосування положень Дире-

б) 
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* Усі види диких птахів, що природно проживають на європеи ськіи  території  держав-членів.    

ктиви щодо полювання: дозволених для полювання видів, полюваль-

них сезонів, тощо.  

Оскільки Директива встановлює загальну заборону продажу пта-

хів, на які поширюється сфера ї ї  дії ,*  і лише за певних умов дозволяє 

продаж усього 7 видів (якщо добуті у законнии  спосіб), правовии  ре-

жим, якии  дозволяє полювання на 72 види, порушує вимоги Директи-

ви.57 Національне законодавство має забезпечувати режим, за якого за-

бороняється полювання на ті види птахів, які не зазначені у Додатку ІІ. 

Цеи  перелік не може бути доповнении  державою.58 

*** 
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Перспективи та шляхи              

імплементації в Україні 
 

Основні кроки з імплементації  на наи ближчии  період 

 

Плани та графік імплементації 

Угода про асоціацію між Украї ною та ЄС визначає графік імплеме-

нтації  Директиви: частина положень має бути виконана протягом двох 

років з часу набуття чинності Угоди, частина – протягом чотирьох. Зок-

рема, протягом двох років має бути прии няте відповідне законодавство 

та проведена оцінка популяціи  птахів. Окрім того, зобов’язання за Енер-

гетичним Співтовариством передбачають, що положення статті 4.2 

(щодо мігруючих птахів) мали бути імплементовані до 1 січня 2015 ро-

ку (таке зобов’язання підтверджене в Угоді про асоціацію). План захо-

дів з імплементації  Угоди про асоціацію між Украї ною на 2014-2017 ро-

ки59 покладає основну відповідальність за підготовку проектів норма-

тивно-правових актів на Мінприроди (строк виконання — грудень    

2017 року).  

План імплементації  Директиви 2009/147/ЄС Європеи ського Пар-

ламенту та про захист диких птахів був схвалении  Кабінетом Міністрів 

Украї ни 15 квітня 201560 року та доступнии  на веб-сторінці КМУ.61 Від-

повідальним виконавцем є Мінприроди. 

 

Створення спеціальних природоохоронних територій (СПТ) 

З огляду на вимоги та практику застосування Директиви в 

країнах ЄС, очевидною є необхідність впровадження  нової спеціа-

льної форми збереження оселищ диких птахів у відповідності до 

вимог директиви: спеціальних природоохоронних територій. 

На жаль, План імплементації  директиви практично замовчує не-

обхідність створення СПТ, обмежуючись у ціи  частині лише організа-

ціи ними заходами: «завершення формування списку» потенціи них тери-

торіи  Смарагдової  мережі на базі наявних матеріалів, перш за все, на 

територіях природно-заповідного фонду та в об’єктах екологічної  мере-

жі и  початок ї х оцінки відповідно до процедур, затверджених Бернсь-

кою конвенцією та «встановлення спеціальних позначень» на місцевос-

ті. Такі заходи є очевидно недостатніми для виконання положень дире-

ктиви.  

Смарагдова мережа, що створюється на базі Бернської  конвенції ,62 

хоч є близькою за змістом, проте жодним чином не може замінити ме-

режі Natura 2000,  а юридична основа геть інша – власне Бернська кон-

3. 

3.1 

а) 

б) 
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NB 

венція, а не директива. Більше того, Смарагдова мережа створювалась 

для охоплення краї н, які не є членами ЄС і для яких імплементація Ди-

рективи не актуальна.  Створення Смарагдової  мережі лише допомагає 

державам-кандидатам на вступ до Європеи ського Союзу зробити зазда-

легідь частину підготовчих робіт, необхідних для виконання завдань, 

передбачених Директивою щодо птахів та оселищною директивою 

ЄС.63 Проте об’єкти (території ) Смарагдової  мережі не мають жодного 

правового статусу чи режиму в Украї ні, таке поняття взагалі відсутнє у 

національному законодавстві, порядок ї х створення регулюється ви-

ключно резолюціями та рекомендаціями Постіи ного комітету Бернсь-

кої  конвенції .  

Більше того, як зазначалось – жодні інші заходи не можуть бути 

альтернативою створенню СПТ у відповідності до вимог директиви. 

Зрозуміло, що процеси створення Смарагдової  мережі і об’єктів Natura 

2000 мають бути узгодженими, проте жодним чином не можуть заміни-

ти одне одного. 

Висновок:  СПТ мають бути створені як самостійні форми охо-

рони середовищ існування диких птахів на підставі та для цілей 

директиви. Необхідно розробити нормативно-правову базу для їх 

створення. 

 

Ключовим питанням є організаційно-правова форма СПТ в Україні 

Традиціи ні організаціи но-правові форми природоохоронних те-

риторіи  (чинні об’єкти та території  ПЗФ: природні заповідники, біосфе-

рні заповідники тощо) повинні залишитись в основі природоохоронної  

системи Украї ни. В сучасних умовах суспільно-політичного розвитку 

руи нування традиціи ної  системи буде безповоротним та не буде ком-

пенсоване створенням жодних інших форм охорони територіи . 

Для цілеи  директиви доцільно виробити нову додаткову організа-

ціи но-правову форму охорони оселищ диких птахів, яка б забезпечува-

ла незалежнии  особливии  режим ї х охорони. У вивчених краї нах СПТ не 

є юридичними особами (на відміну від заповідників чи національних 

парків). 

Наи ближчою аналогією в чинному законодавстві та практиці мо-

жна вважати заказники та водно-болотні угіддя міжнародного значен-

ня (в рамках та на виконання Рамсарської  конвенції 64). 

З точки зору об’єкту охорони заказники є наи ближчою до понят-

тя СПТ категорією природно-заповідного фонду. Водночас, хоча чинне 

законодавство передбачає можливість створення орнітологічних заказ-

ників, проте не встановлює жодних спеціальних особливостеи  щодо 

критерії в ї х вибору (створення), управління тощо. Режим охорони зака-

зників не відповідає вимогам директиви. Обрання такої  форми охорони 

оселищ диких птахів означало б на практиці значні зміни у самому по-
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нятті заказників. 

Водно-болотні угіддя не мають особливого окремого охоронного 

режиму в Украї ні, окрім обмежень, що безпосередньо випливають з тек-

сту самої  конвенції  або ж статусу цих територіи  як об’єктів природно-

заповідного фонду. Сам порядок65 надання статусу водно-болотних 

угідь міжнародного значення може бути використании  як основа для 

визначення процедури створення СПТ для захисту птахів, проте зі знач-

ними обмеженнями. Так, для цілеи  СПТ неприи нятною є вимога щодо 

надання статусу водно-болотних угідь міжнародного значення виключ-

но тим природним комплексам, що «знаходяться у межах  територіи   та  

об'єктів  природно-заповідного фонду, земель водного та лісового фон-

ду Украї ни». 

З огляду на досвід країн ЄС (див.Додаток 1) можна запропону-

вати такі можливі організаційно-правові форми СПТ  в Україні: 

(1) Європейська територія (або об’єкт Natura 2000) - як нова 

окрема об’єднана категорія територій природно-заповідного фонду; 

Європеи ська територія поєднувала б два типи природоохоронних 

територіи : за директивою про захист птахів (СПТ) та директивою про 

оселища. У просторі (географічно) такі території  можуть накладатись – 

повністю чи частково – на існуючі об’єкти ПЗФ. 

Такии  підхід передбачає, по суті, три нові організаціи но-правові 

форми: СПТ для цілеи  директиви про захист птахів, спеціальні природо-

охоронні території  для цілеи  директиви про оселища, і загальна третя 

форма, яка б поєднувала дві попередні в єдину категорію.  

Такии  підхід відповідав би практиці краї н ЄС, зокрема Польщі та 

Великобританії . Й ого перевагою є інтеграція питань управління, облі-

ку, режиму охорони та контролю в одну систему. Ключові відмінності 

полягатимуть на етапі створення первинних двох видів природоохо-

ронних територіи . Як окрему категорію територіи  ПЗФ таку організа-

ціи но-правову форму можна інтегрувати в загальну систему охорони 

природи.  

Водночас, інтеграція в систему ПЗФ може мати і недоліки. Це сто-

сується як юридичних, так і політичних складнощів. Так, СПТ буде оче-

видно мати окремі елементи статусу та режиму вже існуючих категоріи  

територіи  та об’єктів ПЗФ (природних заповідників, біосферних запові-

дників, заказників тощо). Це ускладнить організаціи но-правове узго-

дження ї х функціонування, особливо в умовах паралельної  (одночасної ) 

дії  двох режимів на одніи  ділянці (наприклад, заказника та СПТ). Досвід 

Польщі підтверджує, що такі труднощі и мовірні. До політичних слід від-

нести можливі конфлікти з іншими зацікавленими групами 

(фермерами, енергетиками, тощо), які можуть негативно сприи няти 

віднесення СПТ до об’єктів та територіи  ПЗФ та, відповідно, потенціи не 

поширення законодавства про ПЗФ на такі нові природоохоронні тери-

торії . 

NB 
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(2) Спеціальна природоохоронна територія (СПТ) для захисту 

птахів – як окрема категорія територій природно-заповідного фонду; 

Цеи  підхід є аналогічнии  описаному вище, проте передбачає ство-

рення СПТ як повністю самостіи ної  організаціи но-правової  форми при-

родоохоронної  території , порядок створення, режим та управління  

якою регулюється окремо від об’єктів, створених за директивою про 

оселища. 

Перевагою цього підходу є можливість імплементувати Директи-

ву про захист диких птахів окремо від директиви про оселища, що може 

значно пришвидшити процес. Окрім того, такии  підхід не позбавляє 

можливості впровадження першого (об’єднаного) підходу у маи бутньо-

му, дає можливість поступово набути досвіду імплементації  цих дирек-

тив. 

Вочевидь основним недоліком такого підходу є дублювання ресу-

рсів та зусиль, оскільки імплементацію директиви про оселища немож-

ливо «призупинити», тож два процеси будуть впроваджуватись одноча-

сно. Окрім того, з огляду на досвід ЄС імплементація директиви про за-

хист диких птахів в частині СПТ має бути максимально узгоджена та 

інтегрована з імплементацією відповідних положень директиви про 

оселища.  

(3) Європейська природоохоронна територія та/або спеціаль-

на природоохоронна територія (СПТ) – як самостійна форма охорони 

природи, що регулюється окремим законом. 

Передусім, цеи  підхід відміннии  від попередніх тим, що організа-

ціи ні форми, режим, порядок створення буде цілком незалежнии  від 

чинної  системи ПЗФ, а самі директиви будуть чітко визначені як джере-

ло правового регулювання. Такии  підхід має низку переваг. Незалеж-

ність від чинної  системи ПЗФ значно полегшить вибір форм та елемен-

тів правового режиму охорони таких територіи , не призводитиме до 

правових, інституціи них та функціональних колізіи  в межах системи 

ПЗФ. Як самостіи ні форми, ПЗТ не вимагатимуть змін у законодавстві 

про ПЗФ, що було б неминучим, якби ПЗТ були частиною ПЗФ (перші 

два варіанти). 

Водночас, це не означає, що такии  підхід автоматично знімає пи-

тання узгодження режимів охорони об’єктів та територіи  ПЗФ із новос-

твореними європеи ськими об’єктами Natura 2000. На практиці, наяв-

ність на одніи  ділянці двох режимів охорони (а це неминуче) може ви-

кликати складнощі та порушення обох режимів, тому це вимагає узго-

дження режимів охорони на рівні закону. 

Такии  підхід може передбачати як об’єднану категорію 

«європеи ська природоохоронна територія» (чи об’єкт Natura 2000), або 

окремі форми природоохоронних територіи  для цілеи  директиви про 

захист птахів та директиви про оселища.  
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Особливості охоронного режиму СПТ 

Незалежно від вибору конкретної  організаціи но-правової  форми, 

невід’ємним питанням є правовии  охороннии  режим СПТ. Беручи до 

уваги практику ЄС, у тому числі судову, СПТ повинні мати спеціальнии  

режим охорони для цілеи  директиви.  

Індивідуальнии  режим охорони на території  СПТ може, з одного 

боку, забезпечити охорону середовищ існування птахів та, з іншого, 

уникнути заи вого обмеження економічної  діяльності, і, відповідно, со-

ціального та політичного напруження у процесі створення СПТ. Зважа-

ючи на те, що конкретна СПТ створюватиметься для охорони окре-

(часто небагатьох) видів птахів, створення єдиного загального режиму 

СПТ виглядає недоцільно. Зокрема, окремі заборони та обмеження мо-

жуть бути неактуальними на деяких СПТ. Окрім того, очікувана кіль-

кість та загальна площа СПТ, які мають бути створені – доволі значна. 

Створення єдиного (однакового) режиму на усіх СПТ, якии  вочевидь 

буде доволі жорстким в результаті поєднання необхідних заборон та 

обмежень для різних видів птахів, може призвести до значної  соціаль-

ної  напруги чи навіть унеможливити процес створення СПТ в Украї ні.  

Індивідуальнии  режим охорони СПТ означитиме, що конкретні 

обмеження встановлюватимуться безпосередньо у рішенні про ство-

рення СПТ зважаючи на цілі та об’єкт охорони (природоохоронні цілі 

щодо конкретних видів птахів). Водночас, можливии  перелік елементів 

такого режиму (заборони, обмеження тощо) має бути визначении  зако-

ном. 

Одним з головних елементів такого режиму (окрім традиціи них 

обмежень, заборон тощо) має бути зв’язок із процедурами планування 

та надання дозволів на здіи снення господарської  діяльності. Такии  

зв’язок може бути забезпечении  шляхом обов’язку проведення страте-

гічної  екологічної  оцінки (щодо планування територіи , секторальних та 

регіональних планів та програм) та оцінки впливу на довкілля (щодо 

господарської  діяльності). Саме такии  підхід діє у краї нах ЄС. Окрім то-

го, правовии  режим охорони СПТ може передбачати необхідність отри-

мання (спеціальних) дозволів на господарську діяльність (наприклад, 

будівництво дороги) у випадку, якщо така діяльність може значно 

вплинути на СПТ. 

Накладання у просторі СПТ на інші території , у т.ч. об’єкти ПЗФ, 

означає необхідність надання особливого охоронного режиму внаслі-

док створення СПТ . Такии  режим має бути незалежнии   від існуючого 

режиму на ділянці, де вона створена. Таким чином, режим охорони та-

кої  території  повинен діяти «паралельно», одночасно з іншими. Це пов-

ністю відповідатиме практиці краї н ЄС. 

 

 



Імплементація в Украї ні Директиви ЄС про захист диких птахів (2016) 

30 

Рекомендація:  

Для цілей директиви розробити спеціальну організаційно-правову 

форму природоохоронних територій з такими характеристиками:  

- має спеціальний індивідуальний режим охорони, інтегрова-

ний в системи державного планування та надання дозволів 

на здійснення господарської діяльності; 

-  не передбачає створення юридичної особи; 

- забезпечує можливість узгодженого впровадження як дире-

ктиви про захист птахів, так і директиви про оселища (в час-

тині управління  природоохоронними територіями). 

 

Важливими питаннями є порядок визначення, створення та 

управління СПТ 

Визначення потенціи них СПТ має відбуватись виключно на орні-

тологічних критеріях, закріплених у статті 4 Директиви, що має бути 

чітко вказано у порядку ї х створення. Передбачені Планом імплемента-

ції  підходи до визначення СПТ не мають нічого спільного з Директивою 

про захист диких птахів, зокрема вказівка щодо ї х визначення «перш за 

все на територіях ПЗФ та екомережі» і «відповідно до процедур, затвер-

джених Бернською конвенцією». Окрім того, заходи щодо захисту міг-

руючих видів, передбачені Планом апроксимації , взагалі не передбача-

ють створення СПТ для захисту таких птахів. 

Одним з ключових питань буде базовии  підхід до створення СПТ, 

де, головним чином, може бути два підходи: добровільнии  та примусо-

вии . Оскільки значна частина СПТ буде створена на земельних ділян-

ках, де держава не є власником чи користувачем, виникає питання, 

яким чином забезпечувати створення СПТ. Добровільнии  принцип 

(якии  дещо опрацьовании  в рамках створення національної  екомережі 

в Украї ні) означає необхідність укладання угод про управління СПТ з 

землевласниками, яких будуть тисячі. Це може значно ускладнити та 

затягнути процес створення СПТ, проте дасть можливість уникнути со-

ціальних конфліктів. Окрім того, добровільнии  принцип означає і знач-

ні компенсації  власникам земельних ділянок через обмеження у корис-

туванні землею. Примусовии  принцип, втілении  у Польщі, є прии нят-

нии  в умовах певної  централізації  влади, дає можливість доволі швидко 

і централізовано створити СПТ, проте може призвести до значних соці-

альних конфліктів з певними групами (наприклад, фермерами).  

Тісно пов’язаним із питанням добровільності/примусовості ство-

рення СПТ є повноваження щодо ї х створення. Особливо важливо взяти 

до уваги процес децентралізації  в Украї ні і необхідність розширення 

повноважень громад. З іншого боку, у зв’язку із європеи ською важливі-

стю СПТ, необхіднии  певнии  рівень контролю та координації  на націо-

нальному рівні. Таким чином, порядок створення СПТ повинен забезпе-

чувати певнии  баланс між повноваженнями місцевих громад та необ-

хідністю централізованого контролю за процесом створення (і частко-

во управління) СПТ.  

NB 
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Угоди про управління СПТ та плани управління СПТ можуть бути 

елементами – як самостіи ними, так і в поєднанні – управління СПТ. 

Оскільки СПТ створюються з конкретною метою (щодо захисту певних 

видів птахів), управління є важливим елементом, якии  дозволяє уник-

нути загального заповідного режиму на таких територіях. 

Рекомендація:  

Слід розробити порядок визначення, створення та управління 

СПТ. При розробці слід виходити із вимог директиви щодо застосу-

вання  виключно орнітологічних критеріїв визначення потенцій-

них СПТ, обрати принцип їх створення (добровільний та/або при-

мусовий) з врахуванням повноважень місцевих громад в контексті 

децентралізації. 

 

Запровадження загальної системи захисту птахів  

Певні елементи загальної  системи захисту птахів уже впровадже-

ні в Украї ні, зокрема щодо загальної  заборони відстрілу диких птахів, 

методів полювання, руи нування гнізд тощо.  

Регулювання полювання на диких птахів є ключовим завдан-

ням 

Система правового регулювання полювання на птахів в Украї ні 

суперечить принципам директиви. Директива встановлює загальну за-

борону на полювання усіх видів диких птахів, а держави можуть дозво-

ляти полювання лише на окремі ї х види (Додаток ІІ А-В). В Украї ні За-

коном «Про мисливське господарство та полювання» дозволяється по-

лювання на «мисливські тварини». Хоча закон і не дає переліку таких 

тварин, такі переліки практично закріплені разом і строками полюван-

ня (ст.19). Підхід до визначення дозволених для полювання видів є змі-

шаним та відрізняється від загального принципу директиви: законом 

дозволяється полювання на певні роди, частково ряди птахів та окремі 

види (наприклад, качки, кулики чи гуменник відповідно),  за винятком 

окремих видів-винятків (наприклад, 15 видів качок). Натомість дирек-

тива дозволяє полювання на окремі конкретні види, забороняючи по-

лювання на усі інші.  

Важливо зазначити, що полювання на окремі види дозволяється 

директивою лише в окремих краї нах (Додаток ІІ-В), що створює неви-

значеність щодо імплементації  директиви у ціи  частині (див. Виклики 

імплементації ).  

Рекомендація: 

Внести зміни до законодавства у сфері полювання з метою чі-

ткої заборони полювання на всі види диких птахів, передбачивши 

винятки для окремих видів птахів 

 

в) 

NB 

NB 



Імплементація в Украї ні Директиви ЄС про захист диких птахів (2016) 

32 

 

Виклики імплементації  

 

Імплементація Директиви про захист диких птахів має низку ви-

кликів, пов’язану як з природою європеи ського права, так і ї ї  окремими 

положеннями.  

 

Сфера застосування Директиви 

Першии  виклик стосується вже самої  сфери застосування дирек-

тиви, визначеної  у статті 1: «популяції  усіх видів диких птахів, що при-

родно проживають на європейській території держав-

членів» (виділення наше).  

Украї на не є членом Європеи ського Союзу, тому буквальне засто-

сування цього положення означатиме асиметричнии , якщо не дискри-

мінаціи нии  режим застосування директиви загалом. Згідно з таким під-

ходом  Украї на бере на себе зобов’язання щодо збереження диких пта-

хів, які проживають на території  ЄС, а ті види птахів, які проживають 

лише на території  Украї ни, не підпадають під сферу дії  директиви, у 

свою чергу держави-члени ЄС не беруть жодних зобов’язань щодо збе-

реження «украї нських» видів диких птахів.  

Застосування цього положення виходячи з припущення, що дія Ди-

рективи поширюється і на територію України не може бути односто-

роннім, натомість вимагає спільного розуміння та згоди усіх сторін, у 

даному випадку Украї ни та ЄС.  Тим не менше, навіть такої  згоди щодо 

сфери застосування директиви – прямої  чи презюмованої  – недостат-

ньо. 

Механізм збереження середовищ диких птахів шляхом створення 

СПТ застосовується лише до видів, перелічених у Додатку І. Як зазнача-

лось, із приєднанням краї н до ЄС до цього переліку додавались додат-

кові види, які зустрічаються на території  таких держав, або є ендеміч-

ними. Зокрема, лише з приєднанням 10 держав у 2004 році до Додатку І 

було додано 13 (!) видів птахів. Таким чином, ті види або оселища ди-

ких птахів, які не зустрічаються в ЄС, але зустрічаються (або є типови-

ми) в Украї ні, не будуть охоронятись.  

 

Застосування окремих положень щодо України 

Окремі положення директиви неможливо застосувати без вирі-

шення окремих організаціи них та правових питань.  

Сери ознии  виклик пов’язании  із повноваженнями Європейської Ко-

місії здійснювати певні дії, передбачені директивою. Це стосується зві-

тування, прии няття рішень (консультаціи ) в окремих випадках (щодо 

3.1 

а) 

б) 
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дозволів на полювання окремих видів, застосування винятків та ін.). 

Слід зауважити, виконання таких положень директиви на практиці не-

можливе у застосуванні до Украї ни. Надання таких повноважень має 

бути визнано не лише Європеи ською комісією, але и  Украї ною та дер-

жавами-членами ЄС.  

Черговии  виклик пов’язании  із свободою діи  щодо дозволу на по-

лювання на окремі види, передбачені Додатком ІІ-В. Додаток містить 

таблицю, в якіи  зазначено в якіи  краї ні конкретнии  вид може бути об’є-

ктом полювання. Украї ни, зрозуміло, там немає. Таким чином, букваль-

не застосування директиви в Украї ні означатиме, що на такі види по-

лювання не може бути дозволене через загальну заборону полювання 

на диких птахів. Очевидно, це не є ні метою директиви, ні метою ї ї  імп-

лементації  в Украї ні. 

Контроль за виконанням 

Контроль за виконанням (імплементацією) директив з боку Євро-

пеи ської  Комісії  та Суду ЄС (а в державах-членах і національними суда-

ми) є невід’ємною частиною правової  системи ЄС. Без такого контролю 

ні екологічне, ні інші галузі права ЄС не можуть бути ефективними. Єв-

ропеи ська комісія, зокрема, виступає як «стражник угод», а забезпечен-

ня дотримання права ЄС є ї ї  прямим обов’язком.66 

Застосування національними судами Украї ни права ЄС наразі є 

поза дискусією, як і розгляд справ щодо Украї ни Судом ЄС. А ось конт-

рольна функція Європеи ської  комісії  повинна знаи ти своє застосування 

і щодо Украї ни: без такого контролю говорити про реальну імплемен-

тацію та виконання на практиці в сучасних умовах було б, м’яко кажучи, 

ідеалістично. Наразі такии  контроль здіи снюється лише опосередкова-

но, в рамках механізмів звітування Украї ни щодо імплементації  Угоди 

про асоціацію. Такии  механізм є недостатніи  та має бути посилении . 

Брак контролю з боку інституціи  ЄС слід брати до уваги у процесі 

імплементації . Очевидним наслідком, зокрема, є необхідність детально-

го, чіткого регулювання відповідного кола питань у проектах нормати-

вно-правових, особливо підзаконних актах. Окрім того, слід безпосеред-

ньо передбачати і закріплювати відповідальність за порушення норм, 

що імплементують директиву, у тому числі в адміністративному та 

кримінальному праві. 

Виявлені виклики імплементації , є вочевидь притаманними не 

лише Директиві про захист диких птахів. Це означає, що необхідно ї х 

дослідити та узагальнити щодо усіх актів ЄС, які підлягають імплемен-

тації  та шукати шляхи вирішення поза процесом імплементації  цієї  ди-

рективи. 

Рекомендація:  

Необхідно вивчити та узагальнити виклики, перед якими сто-

їть процес імплементації актів ЄС в Україні, викликані тим фактом, 

що Україна не є членом ЄС. Брак контролю за їх імплементацією та 

виконанням з боку інституцій ЄС слід брати до увагу під час розро-

бки нормативно-правових актів, зокрема шляхом підвищених ви-

мог до чіткості, детальності положень та відповідальності за їх по-

рушення.  

в) 

NB 
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Особливості імплементації  за 

зобов’язаннями в рамках Енер-

гетичного Співтовариства 
 

Украї на приєдналась до Енергетичного Співтовариства шляхом 

укладання (підписання та ратифікації ) Протоколу про приєднання 

Украї ни до Договору  про заснування Енергетичного Співтовариства.67 

Стаття 2 Протоколу містить зобов’язання імплементувати ст. 4(2) Ди-

рективи про захист диких птахів до 1 січня 2015 року. 

 

Предмет імплементації 

Головною особливістю імплементації  Директиви про захист ди-

ких птахів в рамках Енергетичного Співтовариства є вибірковість – в 

договорі и деться лише про один пункт однієї  статті директиви: 

“Держави-члени мають вжити схожих заходів стосовно мігруючих ви-

дів, що постійно трапляються на території, які не зазначені у Додатку 

І, беручи до уваги необхідність їхнього захисту в географічній морській 

зоні та на суші, де застосовується ця Директива, а саме, що стосується 

їхніх місць розмноження, линяння та зимування, і стоянки під час мігра-

ції. Стосовно останнього, державам-членам необхідно приділити особ-

ливу увагу для захисту заболочених територій, а особливо заболочених 

територій міжнародного значення.”* 

 По-перше, предметом імплементації  виступає не лише пункт 2, 

але щонаи менше і п.1 статті 4, до якого відсилає текст пункту 2 статті 4 

(«вжити схожих заходів»). На практиці в ЄС не проводиться різниця між 

п.1 та 2 статті 4 щодо заходів, які мають бути вжиті: спеціальні приро-

доохоронні території  створюються на підставі обох пунктів і різниці у 

порядку ї х створення чи режимі немає.  Таким чином, основне зобов’я-

зання, що випливає з п.2 ст.4 – створення спеціальних природоохорон-

них територіи  (СПТ) для збереження мігруючих птахів. 

По-друге, оскільки п.2 вимагає створення СПТ для збереження 

мігруючих птахів, це означає, що усі інші положення директиви щодо 

режиму таких територіи , зміни меж тощо мають бути імплементовані 

Украї ною. Висновок, що випливає з цього – виконання пункту 2 статті 4 

в сучасних умовах (коли є зобов’язання імплементувати усю директи-

ву) не доцільно розглядати як окремии  процес, хоч щодо нього є окремі 

міжнародно-правові зобов’язання. 

а) 

3. 

* Офіціи нии  переклад Директиви 79/409/ЄEC.  
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По-третє, варто наголосити, що СПТ мають бути створені для збе-

реження усіх мігруючих птахів, що постіи но трапляються на території  

Украї ни, у тому числі на водно-болотних угіддях міжнародного значен-

ня. Це означає, що існуюча система водно-болотних угідь міжнародного 

значення в Украї ні за визначенням є недостатньою та не може заміни-

ти виконання вимог директиви щодо створення СПТ. Окрім того, брак 

спеціального природоохоронного режиму на водно-болотних угіддях 

міжнародного значення практично не може забезпечити виконання 

цього положення директиви шляхом використання діючих правових 

механізмів щодо захисту водно-болотних угідь міжнародного значення.  

План імплементації  директиви не містить будь-яких спеціальних 

заходів щодо створення СПТ, і навіть не згадує про таку необхідність. 

Єдині заходи, які містить План імплементації  в цьому контексті – це пі-

дготовка методичних матеріалів та здіи снення регулярних перевірок.  

 

Часові рамки імплементації та наслідки недотримання 

Важливою особливістю імплементації  Директиви про захист пта-

хів в рамках Енергетичного Співтовариства є часові рамки, які вже по-

рушені (директива мала бути впроваджена до 1 січня 2015 року). Це 

означає, що заходи щодо впровадження відповідних положень дирек-

тиви мають бути вжиті негаи но. За умови ї х здіи снення в рамках зага-

льного плану імплементації  директиви – усі такі заходи, тобто імплеме-

нтація директиви  в цілому – має бути пріоритетним завданням уряду 

Украї ни. 

Секретаріат Енергетичного Співтовариства контролює виконання 

державами-членами свої х зобов’язань і в разі ї х порушення може відк-

ривати процедуру порушення.* Такі справи вже були відкриті щодо 

Украї ни, а незабаром буде відкрита нова справа (щодо браку імплемен-

тації  директиви про оцінку впливу на довкілля). Наслідки таких справ, 

зрозуміло, лише політичні, проте можуть мати негативнии  вплив на 

прии няття рішення ЄС щодо фінансування проектів у енергетичніи  

сфері в Украї ні. 

 

Зв’язок з енергетикою 

Розвиток та діяльність енергетичного сектору може мати знач-

нии  вплив на мігруючих птахів та середовища ї х існування. Це стосуєть-

ся як секторального планування (наприклад, енергетична стратегія) чи 

окремих енергетичних систем (наприклад, газотранспортної  системи), 

так і окремих проектів – від лініи них об’єктів до вітрових турбін.  

Повітряні лінії   електропередачі є важливим фактором впливу на 

птахів. Проведення окремих заходів для захисту птахів  (наприклад, ор-

нітологічнии  захист високовольтних електромереж)  є важливим і ко-

рисним, з точки зору статті 4 директиви ключове питання полягає у 

б) 

в) 

* Ця процедура вирішення спорів діє на підставі статеи  90-93 Договору та має загальні риси, схожі 

на infringement procedure в ЄС, проте не завершується судом.  
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збереженні середовищ існування. Окрім того, як правило мова и де про 

лелек, але ЛЕПи створюють загрозу і мігруючим хижим птахам, які час-

то ї х обирають для цілеи  полювання (як місця спостереження за здо-

биччю).  

Електростанції , які здіи снюють періодичні скиди теплої  води у 

водосховища та природні об’єкти, є джерелом негативного впливу на 

мігруючих водоплавних птахів. Зокрема, такі птахи часто не відлітають 

на зимування, що порушує ї х природні біологічні процеси та різко нега-

тивно позначається на ї х імунітеті.  

Вплив вітрових турбін вже давно є об’єктом особливої  уваги в ЄС, 

у тому числі на мігруючих та водоплавних птахів. Головним питанням є 

вибір місця розташування таких турбін. Основні фактори впливу: тур-

бування птахів, пошкодження ї х оселищ та зіткнення птахів з лопатя-

ми. 

Збереження середовищ існування мігруючих птахів від негатив-

ного впливу діяльності в енергетичному секторі може досягатись шля-

хом: 

 створення СПТ та забезпечення спеціального правового режиму ї х 

охорони; 

 обов’язковим проведенням стратегічної  екологічної  оцінки (щодо 

державних планів, програм стратегіи  у сфері енергетики та у про-

цесі планування територіи ) та оцінки впливу на довкілля (щодо 

конкретних енергетичних проектів, які можуть вплинути на такі 

середовища існування, навіть якщо вони реалізуються за межами 

СПТ). 

Без створення СПТ говорити про будь-які заходи щодо виконання 

положень статті 4(2) директиви неможливо – саме ї х збереження і є го-

ловною вимогою цих положень. Водночас, саме механізми стратегічної  

екологічної  оцінки (СЕО) та оцінки впливу на довкілля (ОДВ) дають мо-

жливість ефективно досягти мети директиви щодо збереження оселищ 

без створення суворого (заповідного) режиму охорони СПТ. Механізми 

СЕО та ОВД можуть і повинні бути впроваджені в рамках імплементації  

відповідних директив ЄС, що передбачено Угодою про асоціацію між 

Украї ною та ЄС. 

Рекомендації:   

Імплементація Директиви про захист диких птахів в рамках 

зобов’язань за Енергетичним Співтовариством повинна відбува-

тись в рамках імплементації директиви загалом.  

Порушені строки імплементації статті 4(2) слід вважати підс-

тавою для надання високого пріоритету імплементації директиви 

в цілому.  

Жодні заходи не можуть замінити зобов’язання щодо створен-

ня спеціальних природоохоронних територій (СПТ) для збережен-

ня оселищ мігруючих птахів. Для цілей виконання зобов’язань в 

рамках Енергетичного Співтовариства процес визначення та ство-

рення СПТ може бути розпочатий із виявлення оселищ мігруючих 

птахів, у тому числі водно-болотних угідь міжнародного значення.  

NB 
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Висновки 
Наи складніші завдання з імплементації  Директиви про захист ди-

ких птахів лежать у площині двох ї ї  елементів: створення спеціальних 

природоохоронних територіи  (СПТ) та режиму загальної  охорони пта-

хів.  

Повноцінне впровадження директиви в Украї ні неодмінно приз-

веде до створення величезної  кількості нових спеціальних природоохо-

ронних територіи . Держави-члени ЄС були змушені створити сотні но-

вих СПТ для виконання вимог директиви. Такі СПТ створюються як 

окремі визначені законом спеціальні види (форми) природоохоронних 

територіи  та не замінюють традиціи ну систему охорони природи 

(заповідники, національні парки тощо).  СПТ функціонують 

«паралельно» у просторі та часі, зокрема ї х межі можуть співпадати по-

вністю або частково з традиціи ними природоохоронними територіями. 

Очевидним є те, що в Украї ні мають бути створені СПТ як самос-

тіи на форма охорони середовищ існування диких птахів на підставі та 

для цілеи  директиви. Створення нових природоохоронних територіи  в 

Украї ні потребує вирішення кількох концептуальних завдань: організа-

ціи но-правова форма, підстави визначення та процедура створення, 

режим охорони.   

Основними рисами СПТ як самостіи ної  нової  форми охорони сере-

довищ мають бути: 

 незалежність від існуючих традиціи них об’єктів ПЗФ – як щодо 

меж, так і щодо режиму охорони; 

 спеціальнии  індивідуальнии  режим охорони, інтегровании  в сис-

теми державного планування та надання дозволів на здіи снення 

господарської  діяльності; 

 не передбачає створення юридичної  особи; 

 забезпечує можливість узгодженого впровадження як директиви 

про захист птахів, так і директиви про оселища (в частині управ-

ління  природоохоронними територіями). 

Критерії  та порядок створення СПТ мають виходити із вимог ди-

рективи щодо застосування  виключно орнітологічних критерії в визна-

чення потенціи них СПТ. Концептуально важливо обрати принцип ї х 

створення (добровільнии  та/або примусовии ) з врахуванням повнова-

жень місцевих громад в контексті децентралізації . 

Практичне втілення вимагатиме значних наукових та фінансових 

ресурсів, які без зовнішньої  допомоги знаи ти нереалістично.  Процес 

визначення потенціи них СПТ слід узгодити — у тому числі для консолі-

дації  ресурсів — з процесом формування Смарагдової  мережі. 

Загальнии  режим охорони диких птахів в Украї ні потребує вдос-



Імплементація в Украї ні Директиви ЄС про захист диких птахів (2016) 

38 

коналення для відповідності вимогам директиви, зокрема  щодо допус-

тимості полювання лише на окремі види птахів. 

В результаті дослідження було виявлено низку викликів, перева-

жно пов’язаних з тим, що Украї на не є членом ЄС. Такі виклики перш за 

все стосуються сфери застосування директиви, видів диких птахів, які 

підлягають захисту чи регулюванню, застосуванням окремих положень 

щодо надання пом’якшення (винятків), здіи снення функціи  Європеи сь-

кою комісією. Деякі з виявлених викликів є вочевидь загальними для 

всього процесу імплементації  права ЄС в Украї ні, зокрема брак контро-

лю за дотриманням з боку європеи ських інституціи . Подолання окре-

мих викликів неможливе без проведення консультаціи  з ЄС. 

 Зобов’язання в рамках Енергетичного Співтовариства додають 

особливии  контекст процесу імплементації  директиви в Украї ні. Імпле-

ментація Директиви про захист диких птахів в рамках зобов’язань за 

Енергетичним Співтовариством повинна відбуватись в рамках імплеме-

нтації  директиви загалом, проте може мати такі особливості: 

 порушені строки імплементації  статті 4(2) за зобов’язаннями в 

рамках Енергетичного Співтовариства слід вважати підставою 

для надання високого пріоритету імплементації  директиви в ці-

лому; 

 жодні заходи не можуть замінити зобов’язання щодо створення 

спеціальних природоохоронних територіи  (СПТ) для збереження 

оселищ мігруючих птахів. Для цілеи  виконання зобов’язань в рам-

ках Енергетичного Співтовариства практичнии  процес визначен-

ня та створення СПТ може бути розпочатии  із виявлення оселищ 

мігруючих птахів, у тому числі на водно-болотних угіддях міжна-

родного значення.  

*** 
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Додаток 1.  

Досвід європейських країн та 

основні питання щодо ство-

рення СПТ в Україні 
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Принцип включення земель 

Режим охорони СПТ 

Місце в системі природоохоронних 

територіи  
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Окрема форма охорони природи 
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Індивідуальнии  режим Єдинии  режим АБО 

Примусовии  Добровільнии  АБО 
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