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4. Застосування притримання буде правомірним лише за умови додер-
жання низки правових вимог. 

Перша. Предмет притримання має знаходитися у володінні кредитора на 
певному титулі, що витікає, за звичай, з договору. 

Друга. За загальним правилом, підстава знаходження предмета притри-
мання у кредитора та підстава виникнення боргу – це одна і та ж підстава. 

Третя. До кредитора, який притримує у себе річ боржника, не перехо-
дить право власності на неї, а тому задоволення його майнових вимог здійс-
нюється за правилами реалізації предметів застави (ст. 591 ЦК України).  

Четверта. Кредитор, який притримує у себе річ боржника, зобов’язаний 
негайно повідомити про це боржника. 

5. Переважна більшість дослідників проблем застосування притримання 
вказують на можливість реалізації такого способу захисту лише з моменту, 
коли власне розпочалося невиконання боржником свого обов’язку перед кре-
дитором. На наш погляд, притримання можна застосовувати й на більш ранній 
стадії, тобто коли стануть очевидними для кредитора обставини, що свідчити-
муть про реальну загрозу невиконання боржником свого обов’язку. В остан-
ньому випадку притримання виконуватиме роль превентивного захисту.  

Одержано 03.04.2019 
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ПОНЯТТЯ ПРАВА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

Право природокористування можна розглядати і в суб’єктивному сенсі 
як сукупність конкретних прав і обов’язків, придбаних суб’єктом у зв’язку з 
отриманням природного об’єкта в користування 

Розглядаючи право природокористування в контексті екологічного 
права, слід зазначити, що його значення визначається можливістю задово-
лення різноманітних потреб людини і підтримки її життя на належному рівні, 
але одночасно є найбільш значним чинником шкідливого впливу на навколи-
шнє природне середовище. Ефективне та раціональне використання люди-
ною природних ресурсів регламентується еколого-правовими нормами. 
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Таким чином, можна зробити висновок, що право природокористування 
являє собою систему правових норм, що регулюють відносини в галузі раці-
онального та ефективного використання людиною природних ресурсів з ме-
тою задоволення різноманітних потреб. Право природокористування прийн-
ято розглядати у двох аспектах: об’єктивне і суб’єктивне право природокори-
стування.  

Право природокористування в об’єктивному сенсі є сукупність право-
вих норм, які визначають підстави виникнення і підстави припинення права 
природокористування, комплекс прав і обов’язків природокористувачів, а та-
кож юридичні способи захисту прав суб’єктів природокористування.  

Право природокористування в суб’єктивному значенні – це сукупність 
прав та обов’язків осіб, які здійснюють раціональне природокористування в 
галузі використання, відтворення та охорони природних ресурсів.  

До основних принципів природокористування можна віднести наступні: 
право природокористування є похідним від права власності: про наявність да-
ного принципу доцільно вести мову, коли власник і природокористувач – рі-
зні особи; природокористування повинно бути раціональним, тобто повинно 
мати місце максимально ефективне вилучення корисних властивостей з екс-
плуатованого природного ресурсу; цільовий характер використання природ-
них ресурсів: при оформленні документа на використання конкретного при-
родного ресурсу вказується, для якої мети він призначений; оплатність і без-
оплатність природокористування означає, що кожен суб’єкт, що здійснює ді-
яльність по спеціальному використанню, відтворенню та охороні природних 
ресурсів зобов’язаний вносити встановлену законом плату за вказані дії; вне-
сення плати за погіршення якості природних ресурсів: кожен природокорис-
тувач, здійснюючи експлуатацію конкретного природного об’єкта спосо-
бами, які спричинили погіршення її якісного стану, зобов’язаний сплатити за 
свої дії встановлену законом грошову суму; стимулювання ефективного при-
родокористування означає наявність комплексу заходів, що вживаються дер-
жавою в особі спеціально уповноважених органів з організації додаткових за-
охочень особам, які здійснюють діяльність з використання, відтворення та 
охорони природних ресурсів з найменшими матеріальними витратами і з най-
більшими якісними показниками (наприклад, надання пільгового кредиту-
вання та оподаткування фізичним та юридичним особам); нормування і лімі-
тування природокористування: з метою більш ефективної організації викори-
стання, відтворення та охорони природних об’єктів держава в особі спеціа-
льно уповноважених органів здійснює вищевказані дії. 

Одержано 11.04.2019 
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