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1 Води як об’єкти правового регулювання використання, відновлення та охорони . 

Правова охорона вод. 

Водні ресурси є обмеженими природними об'єктами, а їх роль у забезпеченні існування 

людей, тваринного та рослинного світу є особливо важливою. Із розвитком суспільного виробництва, 

розвитком та ростом промисловості виникає необхідність у проведенні заходів по охороні як 

навколишнього природного середовища загалом, оскільки всі природі ресурси знаходяться у тісному 

взаємозв'язку, так і водних об'єктів, зокрема. 

Правова охорона вод – це система правових, організаційних, економічних та інших заходів, 

спрямованих на раціональне використання водних ресурсів, запобігання і ліквідацію забруднення, 

засмічення, вичерпання вод, покращання їх стану, забезпечення особливого режиму користування 

водними об'єктами для природоохоронних, лікувальних, курортних і оздоровчих цілей.  

Основний негативний вплив на води (водні об'єкти) здійснюється шляхом забруднення, 

засмічення і виснаження. Зміст понять засмічення і виснаження розкривається в ст. 1 Водного 

кодексу України. Забруднення вод – це надходження до водних об'єктів забруднюючих речовин. 

Засмічення вод – це привнесення у водні об'єкти сторонніх предметів і матеріалів, що шкідливо 

впливають на стан вод. Вичерпання вод – це зменшення кількості вод у водних об'єктах. 

Одним із видів природних об’єктів є води. Вода входитьдо складу всіх елементів біосфери, 

вона присутня не лише у водних об’єктах (водоймах, річках тощо), а й у повітрі, грунті, живих 

істотах і є найважливішим екологічним чинником у житті наземних організмів, основною частиною 

протоплазми клітин, тканин, рослинних і тваринних соків. Води становлять середовище перебування 

представників рослинного і тваринного світу. 3 давніх-давен наявність водних ресурсів була 

вирішальним фактором при визначенні місць розселення людей. Води виконують екологічну, 

економічну й культурно-оздоровчу функції. Екологічна виражається в забезпеченні природних умов 

життя на землі; економічна — у тому, що вони є досить важливим енергетичним і транспортним 

ресурсом, невід’ємною частиною промислового й сільськогосподарського виробництва; культурно-

оздоровча виявляється у використанні їх для відпочинку, водного туризму, спортивно-

любительського рибальства, санітарно-курортного лікування, організації заказників і заповідників.  

Тема лекції 6 Правова охорона вод та атмосферного повітря  

План 
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Необхідність правового регулювання охорони, використання й відтворення вод викликана 

низкою чинників:  

I) установленим екологічним станом природного об’єкта. Серед проблем согодення можна 

назвати: а) втрату значною частиною водних об’єктів своєї природної чистоти й порушення їх 

здатності до самоочищення; б) перевищення обсягу природного стоку вод у результаті забруднення 

водних об'єктів сполуками важких металів, азотом, сульфатами, нафтопродуктами й фенолами; в) 

скидання в річки в ряді областей забруднених вод;  

2) зростаючими масштабами споживання: витрати свіжої води на одиницю випущеної 

продукції в Україні перевищують аналогічні показники порівняно з Францією — у 2,5 разу, 

Німеччиною й Великобританією — у 4,3 разу;  

3) урахуванням таких якостей цього природного об’єкта, як обмеженість і вразливість.  

        Правова охорона й використання вод в Україні забезпечується Конституцією 

України(1996 року), BK України (1995 року)\законами України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» (1991 року), «Про питну воду та питне водопостачання» (2002 року), «Про 

загальнодержавну програму розвитку водного господарства» (2002 року) та ін., розпорядженнями й 

указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та ін. 

 Завданням водного законодавства є регламентація правових відносин з метою забезпечення 

збереження й науково обгрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення й 

галузей економіки, відтворення водних ресурсів, охорона вод від забруднення, засмічення й 

вичерпання, запобігання шкідливим їх діям і ліквідація наслідків, поліпшення стану водних об’єктів, 

а також охорона прав підприємств, установ, організацій і громадян на водокористування.  

Усі води — поверхневі, підземні, морські — входять до складу природних ланок водного 

круговороту. Ha території України всі водні об’єкти становлять її водний фонд, до якого належать: а) 

поверхневі води, б) підземні води і джерела, в) внутрішні морські води і джерела і г) внутрішні 

морські води й територіальне море. BK України закріплює особливе правове становище цих 

природних об’єктів на території держави як національне надбання всього народу. Це їх особливе 

правове становище спирається на поєднання специфічних характеристик вод як а) частини 

навколишнього природного середовища, екосистеми, б) природного об’єкта, в) об’єкта права 

власності (причому BK України закріплює, що вони становлять виключну власність Українського 

народу і можуть надаватися лише в користування) і г) об’єкта нерухомості, на чому наголошують 

відповідні положення ЦК України. 

2 Право водокористування.   

Водокористування — юридично обумовлена діяльність, пов'язана з використанням водних 

ресурсів, використання вод (водних об'єктів) для задоволення потреб 

населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, 

включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних 

об'єктів).  

До водокористувачів, наприклад, відносяться гідроенергетика, водний транспорт, рибне 

господарство. Водокористування не пов'язане безпосередньо з забором води з використовуваних 

водних об'єктів, але його не можна розглядати у відриві від потреб водоспоживання, тому що в 

інтересах водокористувача вилучення води на водоспоживання може бути обмежене. 

Водокористувачеві висувають певні вимоги до режиму стоку і якості водних ресурсів залежно 

від тих функцій, які вода виконує при її використанні, і, у свою чергу, часто впливають на обидва ці 

показники. На території України налічується 1103 водосховища.  Так, створення водосховищ для 

потреб гідроенергетики змінює режим стоку, температурний, гідробіологічний і гідрохімічний 

режими водотоку. Використання водних ресурсів водним транспортом, рекреаційним маломірним 

флотом може викликати забруднення води. 

Водокористувач — особа або організація, які використовують воду у 

системі водопостачання. Водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи, 

організації і громадяни України, а також іноземні юридичні і фізичні особи та особи без 

громадянства, які здійснюють забір води з водних об'єктів, скидають в них зворотні води або 

користуються водними об'єктами. 

Водокористувачі — підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, їх 

філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також громадяни — суб'єкти підприємницької 
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діяльності, які використовують водні ресурси та користуються водами для потреб гідроенергетики і 

водного транспорту. 

Водокористувачі можуть бути первинними і вторинними. Основним правом 

водокористування є право користування водними об'єктами за цільовим призначенням (це право є 

одночасно і обов'язком водокористувачів). 

Згідно з Водним кодексом України (ст. 43) визначено такі права водокористувачів: 

 здійснювати загальне, спеціальне водокористування; 

 користуватися водними об'єктами на умовах оренди; 

 вимагати від власника водного об'єкта або водопровідної системи підтримання 

належної якості води за умовами водокористування; 

 споруджувати гідротехнічні та інші водогосподарські об'єкти, здійснювати їх 

реконструкцію і ремонт; 

 передавати в користування воду іншим водокористувачам та на визначених умовах; 

 здійснювати й інші функції щодо водокористування в порядку, встановленому 

законодавством. 

Права водокористувачів охороняються законом. Порушені права водокористувачів підлягають 

поновленню в порядку, встановленому законодавством. Поновлення порушених прав 

водокористувачів може здійснюватися шляхом звернення до уповноважених органів державної 

влади та місцевого самоврядування, а також у судовому порядку. 

Статтею 44 Водного кодексу України закріплюються обов’язки користувачів водних 

об’єктів. 

Серед основних обов´язків наступні: 

 економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відновлення і поліпшення 

якості вод; 

 використовувати води (водні об'єкти) відповідно до цілей і умов їх надання; 

 дотримуватися встановлених нормативів гранично допустимого скидання 

забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів 

скиду забруднюючих речовин, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї 

території; 

 використовувати ефективні сучасні технічні засоби і технології для утримання своєї 

території в належному стані, а також здійснювати заходи щодо запобігання забрудненню водних 

об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що виводяться з неї; 

 не допускати порушення прав, наданих іншим водокористувачам, а також заподіяння 

шкоди господарським об'єктам та об'єктам навколишнього природного середовища; 

 утримувати в належному стані зони санітарної охорони джерел питного та 

господарсько-побутового водопостачання, прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові 

смуги водних шляхів, очисні та інші водогосподарські споруди і технічні пристрої тощо; 

 своєчасно сплачувати збори за спеціальне водокористування та інші збори відповідно 

до законодавства; 

 здійснювати невідкладні роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть 

спричинити погіршення якості води, та надавати необхідні технічні засоби для ліквідації аварій на 

об'єктах інших водокористувачів у порядку, встановленому законодавством, тощо. 

 здійснювати засобами вимірювальної техніки, у тому числі автоматизованими, облік 

забору та використання вод, контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних вод і 

забруднюючих речовин та за якістю води водних об'єктів у контрольних створах, а також подавати 

відповідним органам звіти в порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законодавчими актами 

 здійснювати погоджені у встановленому порядку технологічні, лісомеліоративні, 

агротехнічні, гідротехнічні, санітарні та інші заходи щодо охорони вод від вичерпання, поліпшення 

їх стану, а також припинення скидання забруднених стічних вод; 

 здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу 

 безперешкодно допускати на свої об'єкти державних інспекторів центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у 

сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і 

охорони природних ресурсів, а також громадських інспекторів з охорони довкілля, які здійснюють 

перевірку додержання вимог водного законодавства, і надавати їм безоплатно необхідну інформацію; 
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 своєчасно інформувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя населення, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації 

та органи місцевого самоврядування про виникнення аварійних забруднень; 

 виконувати інші обов'язки щодо використання і охорони вод та відтворення водних 

ресурсів згідно з законодавством. 

Загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення їх потреб (купання, 

плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних 

об’єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без 

закріплення водних об’єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів. 

З метою охорони життя і здоров’я громадян, охорони навколишнього природного середовища 

та з інших передбачених законодавством підстав районні і міські Ради за поданням державних 

органів охорони навколишнього природного середовища, водного господарства, санітарного нагляду 

та інших спеціально уповноважених державних органів встановлюють місця, де забороняється 

купання, плавання на човнах, забір води для питних або побутових потреб, водопій тварин, а також 

за певних підстав визначають інші умови, що обмежують загальне водокористування на водних 

об’єктах, розташованих на їх території. Забороняється обмеження загального водокористування, у 

тому числі обмеження купання та плавання на човнах, любительського і спортивного рибальства, 

причалювання до берега у світлу пору доби у зв’язку з перебуванням земельних ділянок 

прибережних захисних смуг (пляжної зони) у користуванні юридичних або фізичних осіб, крім 

випадків, передбачених законом. 

Місцеві Ради зобов’язані повідомляти населення про встановлені ними правила, що 

обмежують загальне водокористування. На водних об’єктах, наданих в оренду, загальне 

водокористування допускається на умовах, встановлених водокористувачем, за погодженням з 

органом, який надав водний об’єкт в оренду. 

На водних об'єктах, наданих в оренду, загальне водокористування допускається на умовах, 

встановлених водокористувачем, за погодженням з органом, який надав водний об'єкт в оренду. 

Водокористувач, який узяв водний об'єкт у користування на умовах оренди, зобов'язаний доводити 

до відома населення умови водокористування, а також про встановлені обмеження загального 

водокористування на водному об'єкті, наданому в оренду. 

Якщо водокористувачем або відповідною радою не встановлено таких умов, загальне 

водокористування визнається дозволеним без обмежень. (ст. 47 Водного кодексу України). 

Слід зазначити, що орендар не має права заборонити здійснення любительського рибальства 

на водоймі. Категорично забороняється встановлювати плату для рибалок любителів, оскільки такі 

дії можуть кваліфікуватися, як здирництво. При цьому орендар має право контролювати і вимагати, 

щоб виловлені види риб, що розводяться були повернуті до водойми. 

У разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій, а також в інших 

передбачених законодавством випадках права водокористувачів можуть бути обмежені або 

змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров'я людей та в інших 

державних інтересах. При цьому пріоритетність надається використанню вод для питних і 

побутових потреб населення. 

Права водокористувачів обмежуються також під час аварій або за умов, що можуть призвести 

чи призвели до забруднення вод, та при здійсненні невідкладних заходів щодо запобігання 

стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.  

Права водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування, можуть бути обмежені 

органом, який видав дозвіл на спеціальне водокористування чи надав водний об'єкт у користування 

або в оренду. Права вторинних водокористувачів можуть бути обмежені первинними 

водокористувачами за погодженням з органом, який видав дозвіл на спеціальне водокористування чи 

надав водний об'єкт у користування. (ст. 45 Водного кодексу України). 

Водний об’єкт - природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються 

води (море, лиман, річка, струмок, озеро, водосховище, ставок, канал, а також водоносний горизонт). 
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В користування на умовах оренди можуть передаватися такі типи водойм (відповідно до 

ст.51 Водного кодексу України): водосховища (крім водосховищ комплексного призначення); 

ставки; озера та замкнені природні водойми 
Орендарями водних об'єктів можуть виступати юридичні особи чи фізичні особи - підприємці. 

Орендодавцями водних об'єктів (їх частин) місцевого значення у межах населених пунктів є 

органи місцевого самоврядування, за межами – обласна державна адміністрація. Орендодавцями 

водних об'єктів загальнодержавного значення є Кабінет Міністрів України та місцеві державні 

адміністрації. 

Водні об'єкти надаються у користування на земельних торгах у комплексі із земельною 

ділянкою, органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним 

простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України (при цьому 

віднесення водного об'єкта до загальнодержавного або місцевого не має значення), відповідно до 

договору оренди, погодженого з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері водного господарства. (статті 135 - 139 Земельного кодексу України). Форма 

договору оренди водних об´єктів затверджена постановою Кабінету Міністрів України “Про 

затвердження Типового договору оренди водних об´єктів” від 29.05.2013 № 420. Надання водних 

об'єктів у користування на умовах оренди здійснюється за наявності паспорта водного об'єкта. 

Спеціальне водокористування https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-

%D0%B2%D1%80/conv#n466  - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або 

технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, 

включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням 

каналів. 

Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед 

для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, 

оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських 

(у тому числі для цілей аквакультури) та інших державних і громадських потреб. 

Не належать до спеціального водокористування: 

 пропуск води через гідровузли (крім гідроенергетичних); 

 скид води з водних об’єктів відповідно до встановлених для них режимів роботи для 

підтримання екологічних витрат у річці та з метою запобігання виникненню гідродинамічних аварій; 

 подача (перекачування) води водокористувачам у маловодні регіони; 

 усунення шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочення); 

 використання підземних вод для вилучення корисних компонентів; 

 вилучення води з надр разом з видобуванням корисних копалин; 

 виконання розчистки русел річок, каналів і дна водойм, будівельних, 

днопоглиблювальних і вибухових робіт; 

 видобування корисних копалин (крім підземних вод) і водних рослин; 

 прокладання трубопроводів і кабелів; 

 проведення бурових, геологорозвідувальних робіт; 

 забір та/або використання води в об’ємі до 5 кубічних метрів на добу, крім тієї, що 

використовується для виробництва (входить до складу) напоїв та фасованої питної води; 

 інші роботи, які виконуються без забору води та скидання зворотних вод. 

Строки спеціального водокористування встановлюються органами, які видали дозвіл на 

спеціальне водокористування. 

Спеціальне водокористування може бути короткостроковим (на три роки) або 

довгостроковим (від трьох до двадцяти п'яти років). 

У разі необхідності строк спеціального водокористування може бути продовжено на період, 

що не перевищує відповідно короткострокового або довгострокового водокористування. 

3 Атмосферне повітря як об’єкт правового регулювання, охорони і використання 

Атмосферне повітря є одним з основних життєво важливих елементів навколишнього 

природного середовища. Як природний об'єкт воно являє собою природну суміш газів, що 

знаходиться за межами жилих, виробничих та інших приміщень. Критерієм розподілу атмосферного 

повітря (як природного об'єкта) та іншого повітря є природний, непорушний зв'язок повітря з 

довкіллям. 
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Закон України від 16 жовтня 1992 року «Про охорону атмосферного повітря» (далі Закон) не 

регулює відносини з приводу повітря жилих, виробничих та інших приміщень. До атмосферного 

повітря також не належить повітря, яке знаходиться у компресорах, балонах тощо. Цей Закон 

спрямований на збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря, створення 

сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливому 

впливу атмосферного повітря на здоров'я людей та навколишнє природне середовище. Відносини з 

приводу повітря, яке знаходиться в межах приміщень, у ємностях, регулюється санітарним, 

цивільним, житловим та іншим законодавством. 

Іншими словами, сфера правового регулювання фактично обмежується потребами охорони 

атмосферного повітря. Однак доцільно говорити не лише про охорону, але й про використання 

атмосферного повітря. 

По-перше, атмосферне повітря є найціннішим економічним природним ресурсом, елементи, 

що входять до його складу, використовуються для виробництва продукції в різних сферах діяльності, 

зокрема у хімічній та металургійній промисловості, машинобудуванні, енергетиці та ін. До його 

складу входить ряд важливих компонентів (азот, аргон, криптон, ксенон та ін.). 

По-друге, правомірно говорити про використання атмосферного повітря у рамках загального 

природокористування. Воно використовується як елемент природного середовища існування і як 

природна умова його життя. Використання атмосферного повітря на праві загального користування 

проявляється у декількох видах. При цьому експлуатаційні аспекти містяться у правових приписах 

про охорону атмосферного повітря. Тому слід виходити із змісту правових приписів, які 

передбачають не лише охоронні, але й експлуатаційні аспекти. Одним з прикладів використання 

атмосферного повітря є використання цього об'єкта природи у цілях створення сприятливих умов 

для забезпечення життєдіяльності людини. Такий висновок випливає з преамбули і ст. 33 Закону. 

По-третє, атмосферне повітря використовується як природний резервуар для викидів 

забруднюючих речовин. Хоча на сучасному етапі суспільного розвитку практика не висуває перед 

правом як самостійне завдання регулювання відносин щодо використання атмосферного повітря, але 

суспільні відносини, які при цьому виникають, мають підпорядкований характер. Вони регулюються 

лише в тій мірі, в якій це необхідно для досягнення цілей охорони атмосферного повітря. 

По-четверте, основні споживачі атмосферного повітря виступають і його забруднювачами. 

Слід розрізняти використання атмосферного повітря і право користування ним. Перше 

поняття належить до еколого-економічного явища, а друге слід розглядати як юридичну категорію. 

Обидва ці поняття згадуються в екологічному законодавстві. У статті 33 Закону встановлено, що 

порушення прав громадян на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище 

розглядається як правопорушення. З цього випливає, що кожний громадянин має право 

користування екологічно безпечним атмосферним повітрям. 

Охорона атмосферного повітря — це система заходів, пов'язаних із збереженням, 

поліпшенням та відновленням стану атмосферного повітря, запобіганням його забрудненню та 

зниженням його рівня, впливу на нього хімічних сполук, фізичних та біологічних чинників. Вона 

здійснюється різноманітними способами: біологічним (проведенням робіт щодо відтворення 

природних ресурсів, та охороною їх від вичерпання); технологічним (вдосконаленням технологічних 

процесів, систем очищення, організацією безвідходних виробництв); економічним (плануванням 

охорони, матеріально-технічним забезпеченням, розвитком матеріального стимулювання за 

виконання природоохоронних заходів); санітарним (застосуванням заходів щодо оздоровлення 

навколишнього природного середовища); організаційним (організацією експлуатації та контролю за 

його станом та охороною); ідеологічним (проведенням еколого-виховної роботи, поліпшенням 

екологічної підготовки кадрів), правовим. 

Метою охорони атмосферного повітря є забезпечення збереження сприятливого стану 

атмосферного повітря, його відтворення та поліпшення для підтримки екологічної безпеки 

життєдіяльності людини, а також запобігання шкідливому впливу на навколишнє природне 

середовище. Іншими словами, атмосфероповітряні охоронні заходи спрямовані на підтримання 

екологічної рівноваги на території України, на забезпечення екологічної безпеки. 

Ефективність охорони атмосферного повітря залежить від взаємодії національних та 

міжнародних заходів і засобів щодо його захисту. Україна бере участь у міжнародному 

співробітництві в галузі охорони атмосферного повітря відповідно до законодавства. Об'єкт охорони 

та права користування атмосферним повітрям слід розуміти у широкому і вузькому значенні. У 



широкому значенні таким об'єктом виступає атмосферне повітря у загальній сукупності без 

відокремлення будь-якої його частини. Безпосереднім об'єктом охорони та права користування є 

атмосферне повітря, яке розташоване найближче до землі, у місці проживання (перебування) 

людини. 

Суб'єктами охорони та права користування атмосферним повітрям є підприємства, установи, 

організації, громадяни України, а також іноземні фізичні та юридичні особи. Державне управління в 

галузі охорони атмосферного повітря відповідно до Закону здійснюють: Кабінет Міністрів України; 

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього 

природного середовища; спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань 

охорони здоров'я; Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, інші центральні та місцеві 

органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (ст. 4 Закону). 

4 Правове регулювання охорони та використання атмосферного повітря 
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Стаття 10. ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» Обов’язки підприємств, установ, організацій 

та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності щодо охорони атмосферного повітря 

Підприємства, установи, організації та громадяни - суб’єкти підприємницької діяльності, що 

здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов’язана з 

впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов’язані: 

 здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання 

вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, 

дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо; 

 вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зменшення впливу 

фізичних факторів; 

 забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд, устаткування 

та апаратури для очищення викидів і зменшення рівнів впливу фізичних та біологічних факторів; 

 здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне 

повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік; 

 заздалегідь розробляти спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживати заходів для 

ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря; 

 забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів 

забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних 

установок; 

 забезпечувати розроблення методик виконання вимірювань, що враховують специфічні умови 

викиду забруднюючих речовин; 

 використовувати метрологічно атестовані методики виконання вимірювань і повірені засоби 

вимірювальної техніки для визначення параметрів газопилового потоку і концентрацій 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та викидах стаціонарних і пересувних джерел; 

 здійснювати контроль за проектуванням, будівництвом і експлуатацією споруд, устаткування та 

апаратури для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин і зниження впливу 

фізичних та біологічних факторів, оснащення їх засобами вимірювальної техніки, необхідними для 

постійного контролю за ефективністю очищення, дотриманням нормативів гранично допустимих 

викидів забруднюючих речовин і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів та інших вимог 

законодавства в галузі охорони атмосферного повітря; 

 своєчасно і в повному обсязі сплачувати екологічний податок. 

Стаття 15 Закону встановлює, що підприємства, установи, організації та громадяни - суб’єкти 

підприємницької діяльності, які здійснюють викиди забруднюючих речовин або впливи фізичних та 

біологічних факторів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру або до надзвичайних екологічних ситуацій, зобов’язані заздалегідь розробити 

та погодити спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря відповідно до закону.  

У разі виникнення таких надзвичайних екологічних ситуацій керівники підприємств, установ, 

організацій та громадяни - суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані негайно в порядку, 

визначеному Законом України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру", повідомити про це органи, які здійснюють державний 
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контроль у галузі охорони атмосферного повітря, і вжити заходів до охорони атмосферного повітря 

та ліквідації причин і наслідків його забруднення. 

Для забезпечення охорони атмосферного повітря впроваджуються організаційно-економічні 

заходи, що передбачають: 

 екологічний податок; 

 відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону атмосферного 

повітря; 

 надання підприємствам, установам, організаціям та громадянам - суб’єктам підприємницької 

діяльності податкових, кредитних та інших пільг у разі впровадження ними маловідхідних, енерго- і 

ресурсозберігаючих технологій, застосування заходів щодо регулювання діяльності, що впливає на 

клімат, здійснення інших природоохоронних заходів з метою скорочення викидів забруднюючих 

речовин та зменшення рівнів впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря; 

 участь держави у фінансуванні екологічних заходів і будівництві об’єктів екологічного призначення. 

 

 


