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ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОХОРОНИ 
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ

Атмосфернеповітряжиттєвоважливий компонент природногосередо- 
вища, якийявляє собою природнусумішгазів, щознаходиться за межами 
жилих, виробничих та іншихприміщень. Повітря становить собою 
основу життєдіяльностілюдини і суспільства [1, с. 585]. Специфіка 
правового режиму охорони атмосферного повітрязалежить відйогоосо- 
бливихфізичних характеристиках, якіістотновідрізняютьсявідін- 
шихприроднихресурсів. Наприклад, оскількиповітряперебуває в 
постійномурусі, в силу свогофізичного стану, який не піддається 
контролю людини, то воно не може бути об’єктом права власності. 
З огляду на цеохорона і використання атмосферного повітрявключає- 
широке коло заходів і засобівспрямованих на йоговідновлення і 
поліпшення, забезпеченнясприятливого стану та екологічноїбезпеки, а 
такожзапобіганняшкідливоговпливу на навколишнєсередовище.

За даними державної статистичної звітності, у 2016 році в Україні в 
атмосферне повітря було викинуто 150,6млн. т діоксиду вуглецю, який 
відноситься до парникових газів та 1307 тис. т діоксиду сірки та 
оксидів азоту. Проводячи паралель з 2015 роком, коли було викинуто 
162,0 млн. т діоксидувуглецю та 1316 тис. т діоксиду сірки та оксидів 
азоту на всій території України.Хоча ми і можемо спостерігати 
зниження рівня шкідливих викидів у навколишнє середовище, але ці 
дані було встановлено не враховуючи тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони 
проведення антитерористичної операції [6].

За таких умов принципового значення набувають правові засоби 
охорони атмосферного повітря, адже саме створення дієвої та
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ефективної нормативно-правової бази є одним із найважливіших 
способів реалізації державної політики у сфері охорони атмосферного 
повітря. Законодавство про охорону атмосферного повітря спрямоване 
на збереження сприятливого стану атмосферного повітря, його 
відновлення та поліпшення для забезпечення екологічної безпеки і 
сприятливого навколишнього середовища [8].

На сьогоднішній день створена досить широка нормативно-правова 
база для охорони атмосферного повітря. Підґрунтям якої виступають 
принципи і основи, які були закріплені ще законодавством СРСР. Що 
у свою чергу зумовлює застарілість норм, які не відповідають реаліям 
сьогодення та інтеграційним напрямкам України.

Провідну роль у правовій охороні навколишнього середовища 
відіграє інститут нормування. У ст. 31 Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 № 1264-ХІІ та 
передбачається нормування використання природних ресурсів, 
визначається його мета [2]. Із ст. 5 Закону України «Про охорону 
атмосферного повітря» від 16.10.1992 № 2707-ХІІ, в новій редакціївід 
21.06.2001 № 2556-ІІІ випливає обов’язковість встановлення нормати
вів в галузі охорони атмосферного повітря, а також визначаються 
наступні нормативи: нормативи екологічної безпеки атмосферного 
повітря; нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих 
речовин стаціонарних джерел; нормативи гранично допустимого 
впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел; 
нормативи вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та 
впливу фізичних факторів пересувних джерел; технологічні нормативи 
допустимого викиду забруднюючих речовин.Порядок розроблення та 
затвердження нормативів у галузі охорони атмосферного повітря 
встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону 
України «Про охорону атмосферного повітря» [3].

Характерним є те, що всі ці нормативи носять декларативний 
характер, вони відірвані від сьогоденних реалій, що спричинено 
широким колом норм,які були просто перенесені із законодавства 
СРСР. Також відповідно до ст.2 Закону України «Про тимчасові 
особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності» від 03.11.2016 № 1728-УІІІ, в Україні 
встановлено мораторій на проведення органами державного нагляду 
(контролю) плановихзаходівізздійснення державного нагляду (контро- 
лю)у сферігосподарськоїдіяльності, що у свою чергу не дає змогу все ж 
таки перевірити дотримання нормативів охорони атмосферного 
повітря, суб’єктами господарювання [4].

Крім нормування, на основі прийняття Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-УІІІбуло запрова
джено новий інститут щодо охорони навколишнього природного 
середовища. Цим законом було встановлено нову європейську модель 
оцінки впливу на довкілля, що зумовлено інтеграцією України до

19



європейської спільноти. Сутність процедури полягає у необхідності 
проведення оцінки впливу на довкіллядо того як суб’єкт господарю
вання отримає дозвіл на провадження планової діяльності [5]. На нашу 
думку, перейняття та впровадження такої моделі оцінки є позитивним, 
адже процедура проведення екологічної експертизи,яка діяла до 
2017 року, передбачала її здійснення після отримання суб’єктом 
господарювання дозволу на провадження планової діяльності.Також 
позитивною рисою є створення Єдиного реєстру оцінки впливу на 
довкілля, як інтернет-послуги, на якому містяться усі матеріали і 
документи, які необхідні для проведення оцінки впливу на довкілля, 
що мінімізує контакт суб’єкта господарювання із чиновниками.

Ще одним засобом охорони атмосферного повітря виступає юриди
чна відповідальність [7]. За правопорушення у даній сфері може 
настати цивільна, адміністративна чи кримінальна відповідальність, що 
визначено відповідними кодексами України, а також Законом України 
«Про охорону атмосферного повітря». Але знову ж таки механізм 
реалізації та притягнення до відповідальності винних осіб носить 
декларативний характер, адже в Україні діє мораторій на перевірки 
суб’єктів господарської діяльності, що у свою чергу не дає змогу 
виявити дійсні порушення законодавства у даній сфері.

Отже, беручи до уваги усі результати дослідження можна зробити 
висновок, що правовий режим охорони атмосферного повітря включає 
такі засоби: нормування, оцінку впливу на довкілля та юридичну 
відповідальність. На нашу думку, позитивним є те, що вони існують, 
закріплені, а також впроваджуються нові, але недоліком виступає 
механізм їх реалізації. Тому ми вважаємо, що необхідно відмінити 
мораторій на проведення перевірок суб’єктів перевірок у частині 
впливу їх діяльності на навколишнє природне середовище, що 
дозволить виявити правопорушення у даній сфері та застосувати 
засоби відповідальності. Також необхідно відмовитися від норм, які 
були прийняті ще в СРСР, адже вони не відповідають сьогоденним 
реаліям.
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ АГРАРНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

У сучасній аграрно-правовій теорії джерелам аграрного права 
України не приділе нодостатньої уваги, хоча, вони мають основопо
ложне значення. Існуючий масив знань про джерельну базу аграрного 
права базуєтьсяна здобутках доктрини сільськогосподарського і 
колгоспного права.

Зміни в економіці суттєво впливають на стан аграрного законодав
ства, вони визначають напрями правового регулювання суспільних 
відносин в аграрному секторі. Велика частка суспільних відносин, які 
виникли у сфері сільськогосподарського виробництва, довгий час 
залишаються не врегульованою на рівні законодавства. Законодавчого 
урегулювання потребують права селян, аграрно-трудові відносини, 
правове становище державних, приватних підприємств в аграрному 
секторі економіки, інших аграрних суб’єктів [1, с. 57-58].

Сучасна система аграрного законодавства досізнаходиться в пере
хідному стані, вона є нестійкою та надмірно динамічною. Тому в 
сучасних умовах набувають актуальності дослідження напрямів 
вдосконалення аграрного законодавства і перспектив щодо його 
систематизації.
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