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Дисертація присвячена комплексному дослідженню питань правового 

регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій  в Україні, є самостійною 

науковою працею, в якій висвітлені власні ідеї і розробки автора. 

У роботі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його зв’язок 

із науковими програмами й планами, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, 

науково-теоретичну і методологічну базу, сформульовано результати дослідження, 

які характеризуються науковою новизною та виносяться на захист, наведено 

відомості про апробацію, публікації за темою, структуру й обсяг роботи, на підставі 

аналізу норм міжнародного, європейського та національного законодавства України, 

а також положень загальнотеоретичної та спеціально-юридичної літератури 

визначено поняття, юридичні ознаки екологічної безпеки в галузі діяльності 

теплових електростанцій та систему екологічних ризиків у цій сфері. 

Досліджуються основні складові механізму правового регулювання 

екологічної безпеки теплових електростанцій в Україні шляхом аналізу 

організаційно-правових, функціонально-правових засобів, а також засобів 

юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в процесі у сфері 

виробництва електричної та теплової енергії. 

Робота є поглибленим теоретико-правовим дослідженням у сфері науки 

екологічного права, а саме, правового регулювання екологічної безпеки в цілому та 

теплових електростанцій в Україні зокрема. 
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В роботі проаналізовано систему законодавчих вимог забезпечення екологічної 

безпеки, які повинні враховуватися в процесі у сфері виробництва електричної та 

теплової енергії, що зумовлено належністю теплових електростанцій до об’єктів 

підвищеної небезпеки у зв’язку та можливими екологічними ризиками в цій сфері. 

Основними складовими механізму правового регулювання екологічної безпеки 

теплових електростанцій в Україні визначено організаційно- та функціонально-

правові засоби забезпечення державного, самоврядного та виробничого рівня, а 

також заходи юридичної відповідальності. 

Проаналізовано міжнародне та європейське законодавство в сфері діяльності 

теплових електростанцій, положення якого містять норми загального і спеціального 

характеру по відношенню до правового забезпечення екологічної безпеки теплових 

електростанцій. 

Встановлено, що законодавчому регулюванню екологічної безпеки теплових 

електростанцій в Україні притаманний комплексний, системний та міжгалузевий 

характер, зумовлений необхідністю екологізації господарської діяльності в сфері у 

сфері виробництва електричної та теплової енергії. В роботі запропоновані шляхи 

внесення відповідних змін до національного законодавства з метою удосконалення 

правових засобів організаційного, функціонального, економіко-правового, 

превентивного, компенсаційного та карального характеру як складових механізму 

правового забезпечення екологічної безпеки теплових електростанцій. 

На підставі проведеного дослідження запропоновано шляхи вдосконалення 

чинного законодавства України з питань правового регулювання екологічної безпеки 

теплових електростанцій. Сформульовано авторське науково-правове поняття 

екологічної безпеки теплових електростанцій, висловлено узагальнену наукову 

позицію, згідно з якою окреслено еколого-правововий характер діяльності теплових 

електростанцій, визначено систему основних правових засобів забезпечення 

екологічної безпеки, які є обов’язковими для врахування в процесі виробництва та 

постачання електричної та теплової енергії, здійснено наукову класифікацію заходів 

екологічної безпеки, проаналізовано екологічний менеджмент у сфері теплової 
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енергетики, зміст якого розкривається в дисертації. 

Як результат дослідження викладені найважливіші наукові підходи щодо: 

юридичних ознак та змісту екологічної безпеки в галузі діяльності теплових 

електростанцій; положень чинного законодавства України у сфері теплової 

енергетики; норм міжнародного і європейського права з метою формулювання 

пропозицій про можливі напрями адаптації національного законодавства у 

зазначеній галузі; основних складових механізму правового регулювання екологічної 

безпеки теплових електростанцій в Україні шляхом аналізу організаційно-правових, 

функціонально-правових засобів, а також засобів юридичної відповідальності у цій 

сфері. 

Автором запропоновані шляхи удосконалення законодавства щодо положень 

про екологічний ризик у сфері виробництва електричної та теплової енергії, їх 

класифікації залежно від стадії господарського процесу та виду діяльності теплових 

електростанцій, залежно від можливих наслідків негативного впливу господарської 

діяльності теплових електростанцій та від стану теплових електростанцій на момент 

здійснення окремих стадій господарського процесу, залежно від підстав виникнення 

ризиків та від типу впливу теплових електростанцій на довкілля. 

Внесені пропозиції щодо удосконалення управлінської діяльності як складової 

механізму організаційно-правового забезпечення екологічної безпеки теплових 

електростанцій та положень про доцільність формування виробничого управління – 

екологічного менеджменту - у сфері теплової енергетики. 

 

Ключові слова: теплова електростанція, теплопостачання, теплова енергетика, 

виробництво електричної та електричної та теплової енергії, екологічна безпека, 

правове регулювання. 
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ANNOTATION 

Kovalenko I.V. Thermal Power Stations Ecological Safety Legal Regulation in 

Ukraine. – Qualification Scientific Work (manuscript copyright). 

 

Thesis for obtaining PhD in Law academic degree with specialty 12.00.06 – land 

law; agrarian law; ecological law; natural resources law. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, The Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, The Ministry of Education and Science of 
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Ukraine, Kyiv,  2017.  

This thesis is devoted to complex research of thermal power stations ecological 

safety legal regulation issues in Ukraine. It is an individual scientific work that contains 

the author’s own ideas and developments. 

 

This work proves the research subject actuality, determines its connection with 

scientific programs and plans, defines the scope, task, subject, object, scientific-and-

theoretical as well as methodological base, represents research results that are 

characterized with scientific novelty and are subject to defense, gives details on 

approbation, equal publications, work structure and size and gives definitions, legal 

features of ecological safety in the field of thermal power stations and ecological risks 

system in this area based on the analysis of international, European and national Ukrainian 

legislation norms as well as provisions of general theoretic and special legal literature. 

 

The key components of thermal power station ecological safety legal regulation 

mechanisms in Ukraine are studied through the analysis of organizational-and-legal, 

functional-and-legal and legal responsibility means for ecological violations within the 

process in the field of electric and thermal power production. 

 

The work is a deep theoretical-and-legal research in the field of ecological law, i.e. 

legal regulation of ecological safety in general and thermal power stations of Ukraine in 

particular. 

 

The work analyzes legislation requirements system for the provision of ecological 

safety to be considered within the process in the field of electric and thermal power 

production, since thermal power station enterprises are the objects of high danger in terms 

of possible ecological risks in this area. The key components of thermal power station 

ecological safety legal regulation mechanisms in Ukraine are organizational- and 

functional-and-legal provision means of the state, local and production levels as well as 
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legal responsibility means. 

 

This work contains the analysis of international and European legislation in the field 

of thermal power stations, which provisions contain general and special norms towards 

legal provision of thermal power station ecological safety. 

 

The work states that legal regulation of thermal power stationecological safety in 

Ukraine has complex, comprehensive and cross-sector character due to the necessity of the 

economic activity ecodesign in the field of electric and thermal power production. The 

work suggests ways of corresponding changes introduction into the national legislation 

with the aim of advancing legal means of organizational, functional, economic-and-legal, 

preventive, compensational and punishing character as the components of thermal power 

station ecological safety legal provision mechanism. 

 

On the basis of the research conducted the ways of advancing actual legislation of 

Ukraine in terms of thermal power stationecological safety legal regulation are suggested. 

The author’s scientific-and-legal definition of thermal power stations ecological safety is 

stated, generalized scientific position is proved, according to which the ecological-and-

legal character of thermal power stations activity is determined, the system of key legal 

means of ecological safety provision is defined being subject to consideration within the 

process of electric and thermal power production and supply, scientific classification of 

ecological safety means is made, the ecological management in the field of thermal power is 

analyzed, which content is described in the thesis. 

 

As a result of the research, the most significant scientific approaches regarding legal 

features and content of ecological safety in the field of thermal power station activity, 

actual Ukrainian legislation provisions in the field of thermal power, international and 

European legislation norms to represent suggestions regarding possible adaptation 

directions for the national legislation in the named field, and key components of thermal 
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power station ecological safety legal regulation mechanism in Ukraine through the 

analysis of organizational-and-legal, functional-and-legal and legal responsibility means in 

this area are described. 

 

The author suggests ways of advancing legislation towards ecological risk 

provisions in the field of electric and thermal power production, their classification 

depending on economic process stage and thermal power stations activity type, depending 

on possible consequences of thermal power stations economic activity negative impact and 

thermal power stations condition at the moment of performing separate economic process 

stages, depending on reasons for risk occurrence and thermal power stations environment 

impact type. 

 

Suggestions regarding the advancing of management activity as the component of 

organizational-and-legal ecological safety provision mechanism in terms of thermal power 

stations and provisions on usefulness of production management formation – ecological 

management – in the field of thermal power are introduced. 

 

Key words: thermal power station, thermal power supply, thermal power, electric 

and thermal power production, ecological safety, legal regulation. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. В умовах сучасного розвитку 

суспільства стає очевидним, що діяльність, пов’язана з виробництвом енергії 

тепловими електростанціями (далі – ТЕС) посідає одне з провідних місць за 

інтенсивністю негативного впливу на навколишнє природне середовище та на життя 

і здоров’я людей у такому середовищі. Господарська діяльність з виробництва 

електричної та теплової енергії здійснює значне техногенне навантаження на 

довкілля, що зумовлено комплексним забрудненням природних ресурсів 

(атмосферного повітря, земель, вод тощо) та недосконалістю механізму правового 

регулювання забезпечення екологічної безпеки теплових електростанцій в Україні. 

Так, відповідно до Закону України «Про основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року» першопричини екологічних 

проблем породжені зношеністю основних фондів промислової інфраструктури, 

відсутністю чіткого розмежування природоохоронних та господарських функцій, 

недотриманням природоохоронного законодавства та ін. Тому до основних 

забруднювачів навколишнього природного середовища віднесено саме підприємства 

теплоенергетики, від господарської діяльності яких в атмосферне повітря надходять 

близько 40 % загального обсягу викидів забруднюючих речовин (оксиди азоту, 

вуглецю, діоксид та інші сполуки сірки, пил). При цьому, як визначено у вказаному 

Законі, такий стан зумовлений недотриманням тепловими електростанціями режиму 

експлуатації пилогазоочисного обладнання, нездійсненням заходів із зниження 

обсягу викидів забруднюючих речовин до встановлених нормативів, низькі темпи 

впровадження новітніх технологій та ін.. 

Теплова електроенергетика визнана законодавством основою об’єднаної 

енергосистеми України та запорукою національної безпеки держави, невід’ємною 

складовою реалізації суспільних і державних інтересів, водночас це потребує 

створення правового підґрунтя для забезпечення екологічної безпеки теплових 

електростанцій. З огляду на екологічні ризики, які супроводжують цей вид 
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господарської діяльності, актуальними стають питання дослідження законодавчих, 

організаційних, функціональних, економічних та інших засад правового 

забезпечення екологічної безпеки теплових електростанцій в Україні. Актуальність 

цього дослідження полягає також у відсутності у вітчизняній еколого-правовій 

доктрині комплексних досліджень з питань правового регулювання екологічної 

безпеки теплових електростанцій.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконане відповідно до державної бюджетної науково-дослідної роботи 

за темою «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і практичний 

аспекти», яке проводиться на юридичному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (номер теми 11 БФ042-01, номер державної 

реєстрації 01016U006631). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

поглиблення теоретико-правових знань науки екологічного права у сфері правового 

регулювання екологічної безпеки в цілому та теплових електростанцій в Україні, 

зокрема, формулювання юридичних ознак екологічної безпеки в галузі 

теплоенергетики, узагальнення науково-теоретичних підходів до правового 

регулювання екологічної безпеки в зазначеній сфері, аналіз чинного міжнародного, 

європейського та національного нормативно-правового регулювання екологічної 

безпеки теплових електростанцій, визначення основних правових засобів механізму 

правового регулювання забезпечення екологічної безпеки теплових електростанцій в 

Україні, формулювання на основі дослідження пропозицій щодо удосконалення 

нормативно-правового регулювання суспільних відносин у сфері діяльності 

теплових електростанцій. 

Досягнення поставленої мети зумовило виокремлення основних завдань 

дисертаційного дослідження:  

дослідити загальнотеоретичну та спеціально-юридичну літературу, присвячену 

поняттю правового регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій;  

розкрити характерні юридичні ознаки поняття «екологічна безпека в галузі 
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діяльності теплових електростанцій  » та запропонувати авторське визначення цього 

поняття;  

проаналізувати систему екологічних ризиків у сфері правового регулювання 

екологічної безпеки теплових електростанцій;  

дослідити й охарактеризувати основні складові механізму правового 

регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій в Україні шляхом аналізу 

організаційно-правових, функціонально-правових засобів, а також засобів 

юридичної відповідальності у цій сфері;  

вивчити міжнародний, європейський досвід правового регулювання 

екологічної безпеки у сфері теплової енергетики з метою формулювання пропозицій 

про можливі напрями адаптації національного законодавства в цій сфері;  

запропонувати шляхи вдосконалення чинного законодавства України з питань 

правового регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій.  

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються в сфері 

регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій в Україні. 

Предметом дослідження виступають національні, міжнародні та європейські 

нормативно-правові акти, інші нормативні документи, що містять норми, спрямовані 

на правове регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій, положення 

еколого-правової доктрини у сфері забезпечення екологічної безпеки, наукові 

напрацювання загальної теорії держави і права, екологічної й інших галузей права, 

практика їхнього застосування, а також спеціальна література інших наук з таких 

питань. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети дослідження 

використані загальнонаукові та спеціально-наукові методи наукового пізнання. Так, 

історичний метод пізнання правових явищ застосовано при дослідженні науково-

теоретичних підходів до правового регулювання екологічної безпеки в галузі 

діяльності теплових електростанцій. Формально-логічний метод сприяв аналізу та 

поглибленню понятійно-термінологічного апарату у сфері правового регулювання 

екологічної безпеки теплових електростанцій. Діалектичний метод використано з 
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метою пізнання загальних закономірностей розвитку й нормативно-правового 

регулювання екологічної безпеки у сфері виробництва електричної та теплової 

енергії. За допомогою структурно-функціонального методу розглянуто особливості 

правовідносин у сфері правового регулювання екологічної безпеки теплових 

електростанцій, а також досліджено інституційну систему еколого-управлінської 

діяльності у сфері теплоенергетики. Порівняльно-правовий метод використано для 

аналізу положень національного, міжнародного та європейського законодавства, 

законодавства інших країн, яке регулює правове забезпечення екологічної безпеки 

теплових електростанцій. Системний аналіз застосовано для узгодження пропозицій 

щодо змін та доповнень до чинного законодавства України у сфері теплоенергетики. 

Комплексний метод сприяв формуванню наукових визначень та положень 

дисертаційного дослідження, що виносяться на захист.  

Науково-теоретичну базу дослідження склали праці вчених-правознавців: В. І. 

Андрейцева, Г. І. Балюк, І. А. Безклубого, А. Г. Бобкової, С. О. Боголюбова, Л. О. 

Бондаря, М. М. Бринчука, С. І. Бугери, М. І. Васильєвої, С.Я. Вавженчука, Ю. Л. 

Власенко, А. П. Гетьмана, П. О. Гвоздика, О. В. Головкіна, А. С. Євстігнєєва, Б. В. 

Єрофеєва, В. А. Зуєва, Р. С. Кіріна, І. І. Каракаша, Н. Р. Кобецької, Т. О. Коваленко, Т. 

Г. Ковальчук, О. С. Колбасова, В. В. Костицького, М. В. Краснової, Ю. А. Краснової, 

О. Я. Лазора, Н. А. Макаренко, Н. Р. Малишевої, М. М. Мікієвича, А. М. 

Мірошниченка, В. Л. Мунтяна, В. В. Носіка, Н. Б. Пацурії, В. В. Петрова, Е. В. 

Позняк, В. В. Радзивілюк, І. Л. Радика, А. К. Соколової, О.В. Сушик, М. О. Фролова, 

Ю. С. Шемшученка, О. А. Шомпол, Т. П. Шохи, М.В. Шульги та інших. 

При дослідженні діяльності теплових електростанцій та механізму правового 

регулювання екологічної безпеки у сфері теплоенергетики використано роботи 

представників природничих, економічних, технічних, гуманітарних та інших наук: Т. 

А. Акімової, І. І. Андріанової, Н. С. Андрусяк, В. А. Арсірія, Є. Т. Базеєва, В. В. 

Батояна, Г. О. Білявського, Г. Б. Варламова, С. В. Дубовського, В. В. Жданова, Л. А. 

Ільїна, Л. Ф. Кожушка, Б. А. Костюковського, В. А. Маляренка, Р. Г. Маміна, О. В. 

Моісеєнкова, В. М. Потапова, Ю. М. Саталкіна, А. М. Третяка, Т. С. Хачатурова, В. 
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Я. Шевчука, Е. С. Яновської, Б. В. Ященка та інших. 

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертація є одним з перших 

комплексних досліджень загальних рис та особливостей правового регулювання 

екологічної безпеки теплових електростанцій в Україні, що здійснено на основі 

доктринальних положень, а також положень чинного законодавства України, 

міжнародних та європейських нормативно-правових актів у цій сфері. Наукова 

новизна дисертації визначається наступними науково-теоретичними положеннями, 

висновками і пропозиціями. 

Уперше:  

сформульовано авторське науково-правове поняття екологічної безпеки теплових 

електростанцій як стану захищеності довкілля та його об’єктів від ризику заподіяння 

шкоди від діяльності теплових електростанцій в умовах внутрішніх і зовнішніх 

загроз, впливу шкідливих факторів, зумовлених процесом і наслідками 

господарської діяльності у сфері виробництва електричної та теплової енергії на 

навколишнє природне середовище, життя і здоров’я людини шляхом застосування 

правових засобів, а також впровадженням умов та додержанням правових вимог до 

такого виду діяльності, що забезпечують гарантоване державою право громадян на 

безпечне для здоров’я та життя довкілля; 

висловлено узагальнену наукову позицію, згідно з якою еколого-правовий характер 

діяльності теплових електростанцій включає в себе таке його розуміння: теплова 

електростанція – це промисловий об’єкт, підприємство, яке є одним з об’єктів 

виробництва електричної та теплової енергії, водночас, яке своєю діяльністю 

справляє негативний антропогенний вплив на навколишнє природне середовище, 

зокрема, під час планування, проектування, розміщення, будівництва, введення в 

дію нових і реконструкції діючих теплових електростанцій, удосконалення 

існуючих і впровадження нових технологічних процесів та устаткувань, а також в 

процесі виробництва та постачання електричної та теплової енергії, при розміщенні його 

відходів та яке є суб’єктом юридичної відповідальності за правопорушення у сфері 

теплоенергетики та вимог екологічної безпеки; 

визначено систему основних правових засобів забезпечення екологічної безпеки, які 

є обов’язковими для врахування в процесі виробництва та постачання електричної 

та теплової енергії: моніторинг у сфері теплоенергетики та охорони довкілля; видача 

дозволу (ліцензії) на виробництво, транспортування, постачання електричної та 
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теплової енергії; здійснення первинного обліку у галузі охорони довкілля при 

реалізації цього виду господарювання; видача дозволу на виконання робіт 

підвищеної небезпеки в означеній галузі; встановлення охоронних зон навколо таких 

об’єктів для забезпечення екологічної безпеки населення, яке мешкає в районі їх 

розташування; здійснення викидів небезпечних речовин в атмосферне повітря на 

підставі встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих 

речовин; обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яку може 

заподіяти теплових електростанцій як об’єкт підвищеної небезпеки; додержання 

вимог екологічного законодавства та встановлення юридичної відповідальності за 

шкоду, завдану навколишньому природному середовищу таким об’єктом;  

здійснено наукову класифікацію заходів екологічної безпеки екологічного 

менеджменту у сфері теплової енергетики за трьома напрямками: 1) еколого-

адміністративний; 2) еколого-економічний; 3) еколого-правовий, зміст яких 

розкривається в дисертації. 

Удосконалено: 

положення про екологічний ризик у сфері виробництва електричної та теплової 

енергії як ймовірність виникнення негативних змін у навколишньому природному 

середовищі, включаючи віддалені наслідки, в результаті небезпечного впливу на 

нього теплових електростанцій, що спричиняє дисбаланс існуючого стану довкілля 

та негативно впливає на життя і здоров’я людини з врахуванням загрози екологічної 

небезпеки та факторів, що впливають на ймовірність завдання шкоди 

навколишньому природному середовищу і розміру потенційних збитків. 

Запропоновано такі ризики класифікувати: залежно від стадії господарського 

процесу та виду діяльності теплових електростанцій; залежно від можливих 

наслідків негативного впливу господарської діяльності теплових електростанцій; 

залежно від стану теплових електростанцій на момент здійснення окремих стадій 

господарського процесу; залежно від підстав виникнення ризиків; залежно від типу 

впливу теплових електростанцій;  

визначення управлінської діяльності як складової механізму організаційно-
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правового забезпечення екологічної безпеки теплових електростанцій, яка 

розглядається комплексно на засадах інституційності, що реалізується за допомогою 

державного, самоврядного, громадського та виробничого управління, а також 

територіальності, що ураховує адміністративно-територіальний устрій держави та 

безпосередньо місця локалізації теплових електростанцій на національному, 

регіональному, місцевому та об’єктовому рівнях;  

положення про доцільність формування виробничого управління – екологічного 

менеджменту - у сфері теплової енергетики, що полягає в цілеспрямованому 

впливові самих суб’єктів господарювання – теплових електростанцій – на правове 

регулювання внутрішньо- та зовнішньо-виробничих відносин та яке проявляється в 

плануванні, визначенні, запровадженні й реалізації природоохоронних заходів, 

пов’язаних із забезпеченням екологічної безпеки в процесі виробництва електричної 

та теплової енергії. 

Набули подальшого розвитку: 

доктринальні підходи, присвячені дослідженню правового регулювання екологічної 

безпеки в діяльності теплових електростанцій, які класифіковано за предметом 

наукового пізнання на наступні групи: 1) дослідження правового механізму 

забезпечення екологічної безпеки у сфері діяльності теплових електростанцій; 2) 

дослідження проблем правової охорони навколишнього природного середовища та 

його компонентів у сфері виробництва електричної та теплової енергії; 3) 

дослідження у сфері правового регулювання організаційно-функціональних 

складових діяльності теплових електростанцій  

наукові підходи до класифікації норм, що входять до механізму правового 

регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій: 1) ті, які визначають 

державну політику у галузі забезпечення екологічної безпеки у сфері 

функціонування теплових електростанцій та які встановлюють систему органів і їх 

повноваження щодо реалізації цієї політики; 2) ті, які визначають правовий статус та 

повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у 

вирішенні питань забезпечення екологічної безпеки теплових електростанцій; 3) ті, 
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які встановлюють вимоги екологічної безпеки у сфері енергетики взагалі, та у сфері 

функціонування теплових електростанцій зокрема; 4) ті, які встановлюють 

зобов’язання суб’єктів господарювання з функціонування теплових електростанцій 

дотримуватись вимог раціонального використання природних ресурсів, охорони 

довкілля та забезпечення екологічної безпеки; 5) ті, які встановлюють заходи 

еколого-економічного характеру до суб’єктів господарювання з функціонування 

теплових електростанцій; 6) ті, які встановлюють заходи юридичної 

відповідальності суб’єктів господарювання в окресленій галузі за порушення вимог 

екологічної безпеки; 7) ті, які встановлюють вимоги міжнародного та європейського 

законодавства у сфері виробництва електричної та теплової енергії; 

Сформульовано пропозиції із удосконалення чинного законодавства України в 

досліджуваній сфері:1) внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» 

шляхом запровадження вимог із: забезпечення екологічної безпеки довкілля у сфері 

поводження з об’єктами теплоенергетики; енергетичної паспортизації підприємств у 

сфері теплоенергетики; видачі та реєстрації енергетичних паспортів підприємств у 

сфері теплоенергетики національною комісією, яка здійснює державне регулювання 

у сфері енергетики; 2) розмежування повноважень місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування у відносинах із суб’єктами 

електроенергетики шляхом внесення змін до ст. 10 Закону України «Про 

електроенергетику»; 3) розроблення і затвердження Дорожньої карти розвитку 

альтернативних джерел енергії в Україні на період до 2030 року та Дорожньої карти 

розвитку геотермальної енергетики в Україні на період до 2030 року; 4) доповнення 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва і постачання 

електричної та теплової енергії, затверджених постановами Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. 

№ 276, № 278, новим Розділом VI, в якому передбачити екологічні вимоги до 

провадження вказаних видів господарської діяльності; інше.   

Теоретичне значення одержаних результатів полягає в можливості 

використання їх в подальших наукових дослідженнях особливостей правового 
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регулювання екологічної безпеки при здійсненні виробництва електричної та 

теплової енергії, при підготовці підручників, навчальних посібників, методичних 

матеріалів та при викладанні навчальних дисциплін «Екологічне право України», 

«Актуальні проблеми екологічного права», «Право екологічної безпеки», 

«Міжнародне екологічне право», «Екологічне право Європейського Союзу», 

спецкурсів еколого-правового спрямування. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання їх для вдосконалення чинного екологічного та інших галузей 

законодавства України в процесі здійснення діяльності у сфері теплової енергетики, 

а також для практики застосування такого законодавства.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 

науковою роботою. Сформульовані теоретичні положення, висновки та пропозиції 

одержані автором самостійно.  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, висновки 

та пропозиції, що містяться в дисертації, обговорювались і були схвалені на 

засіданні кафедри екологічного права юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Основні положення 

дисертаційного дослідження були апробовані у виступах з науковими 

повідомленнями та доповідями на: Міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес 

законодавства України майбутнього» (м. Дніпропетровськ, 15-16-січня 2016р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сутність та значення впливу 

законодавства на розвиток суспільних відносин» (м. Одеса, 11-12 березня 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання державотворення 

в Україні» (м. Київ, 20 травня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні» (м. 

Харків, 15-16 липня 2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми цивільного та господарського права» (м. Кривий Ріг, 7 жовтня 

2016 р.).  
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Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисертації знайшли 

відображення в 10 опублікованих автором працях за темою дисертації, з яких 4 

статті у фахових виданнях України згідно з вимогами ВАК України, 1 стаття в 

іноземному науковому періодичному виданні та в тезах 5 доповідей на наукових 

конференціях. 

Структура і обсяг дисертації зумовлені метою та завданнями дослідження. 

Робота складається з анотації, поданої українською та англійською мовами,  вступу, 

двох розділів, що містять вісім підрозділів, висновків,  списку використаних джерел 

та додатку. Загальний обсяг роботи становить 262 сторінки, з яких список 

використаних джерел – 44 сторінки (358 найменувань). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ В УКРАЇНІ 

 

1.1. Науково-теоретичні підходи до поняття правового регулювання 

екологічної безпеки в галузі теплових електростанцій 

 

Аналіз стану науково-теоретичного осмислення питань правового 

регулювання екологічної безпеки в сфері у сфері виробництва електричної та 

теплової енергії дозволяє відмітити, що розробки даної проблематики прямо чи 

опосередковано отримували своє відображення по мірі розвитку спочатку науки 

природоресурсного права, пізніше – науки охорони природи, далі – науки охорони 

навколишнього природнього середовища та життя й здоров’я людини в галузі 

промисловості, і вже згодом – в галузі енергетики. Поштовхом для актуалізації 

підвищеної уваги до господарської діяльності теплових електростанцій та її 

правового регулювання і усвідомлення ступеня екологічної небезпеки таких об’єктів 

стала поява першої ТЕС в Нью-Йорку (1882 р.), а згодом – в Росії (1883 р.) та Берліні 

(1884 р.). В Україні науково-теоретичне усвідомлення необхідності дослідження 

діяльності теплових електростанцій пов’язано з побудовою Старобешівської ТЕС 

(1958 р.), яка і в наш час залишається одним з найбільших забруднювачів довкілля 

[1, c. 359].  

З огляду на те, що «екологічна безпека в сфері у сфері виробництва 

електричної та теплової енергії» є категорію комплексного характеру, тому наукового 

опосередкування потребують дослідження у зазначеній галузі представників різних 

галузей знань: природничих, технічних, гуманітарних, які реалізуються в соціальній 

сфері та вимагають правового регулювання. Так, найдавніші відомості про 

небезпечність впливу об’єктів промисловості на навколишнє середовище 

зустрічаються в працях Д. І. Менделеєва, який у журналі «Вісник промисловості» 

опублікував статтю за назвою: «Про походження диму» (1851 р.) [2], та в якій 

наголосив, що «дим затемнює день, проникає в житло, бруднить фасади будівель та 
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громадські фабрики, заподіює багато незручності і нездоров’я», а також розглянув 

причини походження диму, вказав шляхи його запобігання.  

У процесі характеристики науково-теоретичних підходів до поняття правового 

регулювання екологічної безпеки в галузі діяльності теплових електростанцій, окрім 

юридичної літератури, опрацюємо наукові роботи представників інших наукових 

напрямів з тих підстав, що це сприяє здійсненню аналізу розвитку теоретичних 

підходів від загального до конкретного, шляхом використання дедуктивного методу 

наукового пізнання. Зокрема, у цьому науковому дослідженні будуть згадуватися 

роботи представників економічної, технічної та екологічної сфери знань, присвячені 

впливу господарської діяльності теплових електростанцій на довкілля, а також 

представників юридичних наук, наробки представників інших наук, які беруться до 

уваги. Спершу розглянемо наукові доробки, пов’язані з економічними, технічними 

та іншими підходами до діяльності теплових електростанцій як складової паливно-

енергетичного комплексу держави.  

Отже, за об’єктом дослідження науково-теоретичні джерела, присвячені 

впливу господарської діяльності теплових електростанцій на довкілля, слід поділити 

на такі групи: 

1) дослідження, в яких розглядаються питання раціонального 

природокористування та економічних основ взаємодії суспільства і природи (Т. А. 

Акімова, В. В. Батоян [3], О. О. Голуб, О. Б. Струкова [4], Р. Г. Маміна [5], Т. 

Моісеєнкова [6], Н. Г. Рибальский [7], Т. С. Хачатуров [8] та ін.);  

2) дослідження, присвячені впливу господарської діяльності теплових 

електростанцій на навколишнє природне середовище (Є. Т. Базеєв, Г. Б. Варламов, І. 

А. Вольчин [9], С.В. Дубовський [10], Л. А. Ільїн, М. Н. Савкін, Н. К. Шандал [11] та 

ін.);  

3) дослідження, в яких визначаються гігієнічні аспекти впливу ТЕС на 

навколишнє середовище та здоров’я людей (Р. Вілсон, Д. Спенглер [12], В. В. 

Жданов [13], В. О. Рязанов [14], В. О. Углов [15] та ін.);  

4) дослідження, в яких здійснюється пошук оптимальних форм управління 
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екологічною безпекою в процесі у сфері виробництва електричної та теплової 

енергії (Г. Б. Варламов [16; 17], Б. А. Костюковський, Т. П. Нечаєва, С. В. 

Шульженко [18], О. Г. Свидерський [19] тощо); 

5) дослідження, в яких пропонуються енерго- і ресурсозберігаючі інновації для 

ТЕС (І. І. Андріанова, В. А. Арсірій [20], М. А. Борисов [21], І. А. Вольчин, Н. І.  

Дунаєвська, М. В. Чернявський [22] і т.д.).  

На підставі вищезазначеного, розглянемо науково-теоретичні напрацювання, в 

яких піднімаються питання забезпечення екологічної безпеки в процесі здійснення 

господарської діяльності теплових електростанцій. Так, велика роль аналізу еколого-

небезпечній господарській діяльності та питанням раціонального 

природокористування відводиться в наукових працях представників екологічної 

сфери знань. Зокрема, роботи Т. А. Акімової та В. В. Батояна [3], Т. С. Хачатурова 

[8] та ін., присвячені сучасній концепції раціонального природокористування та 

економічним основам взаємодії суспільства і природи. Це також праці О. О. Голуба, 

О. Б. Струкової [4], Р.Г. Маміна [5], Т. Моісеєнкової [6], Н. Г. Рибальского [7], в яких 

досліджено господарський механізм природокористування, процеси відтворення, 

закономірності практичного освоєння природи з урахуванням реалізації інтересів 

теперішнього та майбутніх поколінь як у глобальному, так і регіональному аспектах.  

Зауважимо, що поза увагою науковців не залишилося питання впливу 

господарської діяльності теплових електростанцій на навколишнє природне 

середовище. Зокрема, аналіз історичного розвитку енергетичної галузі, сучасний 

стан, перспективи розвитку теплоенергетики, основи теорії теплових 

електростанцій, їх основні типи і т.д. міститься в колективній праці Є. Т. Базеєва, Г. 

Б. Варламова, І. А. Вольчина [9] та ін.
 
 

У роботі С. В. Дубовського [10] розглядаються проблемні аспекти розвитку 

теплової енергетики в державі, найважливішою з яких, на думку автора, є високий 

ступінь зношеності основного обладнання, що призводить до зниження його 

ефективності та підвищений ризик техногенних катастроф.  

У науковій статті Л. А. Ільїн, Н. К. Шандал та М. Н. Савкін [11] наголошують, 
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що в осяжному майбутньому теплова енергетика залишатиметься одним з головних 

джерел забруднення навколишнього середовища, що пов’язано зі стабільно 

зростаючими обсягами видобутку вугілля та значною часткою енергетики на 

органічному паливі в загальному паливно-енергетичному балансі планети, що 

складає більше 90%.  

Гігієнічні аспекти впливу теплових електростанцій на навколишнє середовище 

та здоров’я людей на території пострадянського простору вперше було досліджено 

В. О. Угловим [15] (1934 р.), який піднімає питання необхідності боротьби за 

чистоту атмосферного повітря, організації санітарно-епідеміологічного нагляду, що 

пов’язнано з процесами індустріалізації та появою промислових об’єктів у сфері 

енергетики.  

Принципи гігієни нормування і критерії шкідливості промислових 

компонентів атмосферного повітря, що є базовими для ТЕС, були вперше 

сформовані В. О. Рязановим [14] (1954 р.). Окрім того, В. О. Рязанов став 

ініціатором і редактором збірки «ГДК атмосферних забруднень», завдяки чому було 

введено санітарні норми проектування промислових підприємств і ряд інших 

нормативно-правових актів, що містять вимоги щодо захисту атмосфери.  

Л. А. Ільїн та Д. В. Суржиков у своїх наукових дослідженнях [11; 23] наводять 

приклади ризиків для населення, що перебувають поряд з ТЕС, здійснюють їх оцінку 

з точки зору медико-санітарних стандартів.  

Р. Вілсон та Д. Спенглер [12] провели експериментальне дослідження по 

вивченню подразливих газів на електрогенеруючих об’єктах по відношенню до 

ступеня виживання тварин та наявності грубих змін в їх організмі.  

Слід наголосити, що одним з комплексних досліджень у цій сфері стала 

дисертаційна робота В. В. Жданова [13], в якій здійснено комплексну гігієнічну 

оцінку викидів теплоелектростанцій, визначено ризики для здоров’я та обґрунтувано 

систему профілактичних заходів, спрямованих на збереження й зміцнення здоров’я 

населення, запропоновано форми й алгоритм соціально-гігієнічного моніторингу 

міського середовища, керування екологічним ризиком на основі встановлення 
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зв’язків і залежностей між забрудненням навколишнього середовища і станом 

здоров’я населення, а також надано рекомендації з оптимізації середовища буття і 

забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.  

Представниками економічної науки здійснено аналіз енерго- і 

ресурсозберігаючих інновацій для теплових електростанцій. Зокрема, І. І. 

Андріанова та В. А. Арсірій [20] розглянули можливості впровадження енерго- і 

ресурсозберігаючих інновацій для теплових електростанцій, а також уточнили 

методику розрахунку тарифів на електроенергію, тепло й основні техніко-економічні 

показники об’єктів теплової генерації електроенергії та тепла.  

Представники технічних наук розглядають питання, присвячені розробленню 

екологічного моніторингу та технічних засобів контролю за станом довкілля, його 

теоретичних основ, а також здійснюють пошук оптимальних форм управління 

екологічною безпекою, здійснюють вивчення та обґрунтування ступеня 

відповідності наявних або прогнозованих екологічних умов завданням збереження 

здоров’я людини, забезпечення сталого соціально-економічного розвитку та 

потенціалу держави, збереження й відновлення навколишнього середовища. 

Зокрема, О. Г. Свидерським [19] розглянуто динаміку розвитку та зростаючі 

можливості технічніх засобів для автоматизації енергетичного обладнання, у тому 

числі, з точки зору екологічної безпеки.  

Р. О. Кайбишев розглянув різні конструкційні матеріали ТЕС, за допомогою 

яких забезпечується екологічна безпека [24].  

Г. Б. Варламов [16] провів масштабний аналіз стану енерговиробництва та 

енергоспоживання, розробив методологію та технологію для здійснення аналізу, 

визначення впливу та забезпечення впровадження для створення умов сталого 

розвитку теплоенергетичної галузі країни з високим рівнем екологічної безпеки, 

здатним забезпечити життєдіяльність населення на довгий термін, а також розглянув 

питання розроблення загальних методик оцінювання та діагностики забруднення 

довкілля шкідливими викидами об’єктами теплоенергетики, у тому числі методики 

енерго-екологічного аналізу, дослідив та узагальненив характер впливу факторів, 
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параметрів та показників експлуатації ТЕС на емісію шкідливих викидів тощо. Крім 

того, об’єктом наукового дослідження вченого стали методологічні основи енерго-

екологічного аналізу та менеджмент експлуатації об’єктів паливно-енергетичного 

комплексу і його вплив на довкілля [17]. Науковець розглядає основні підходи до 

впровадження комплексу екологозахисних заходів та вирішення проблеми 

забруднення атмосферного повітря за допомогою комплексного системного енерго-

екологічного аналізу та менеджменту функціонування енергетичних об’єктів, серед 

яких окреме місце відводиться громадській діяльності фахівців-енергетиків та їхній 

вплив на прийняття еколого значимих рішень державними органами. 

Представником Інституту загальної енергетики НАН України М. А. Борисовим 

[21] здійснено аналіз особливостей експлуатації, технічного стану і паливної бази 

ТЕС, технічних і екологічних показників сучасних технологій спалювання вугілля, їх 

застосовності для реабілітації ТЕС України, аналіз перспективної паливної бази 

ТЕС, проаналізовано варіанти реконструкції турбін, запропоновано технічні рішення 

з їх маловитратної модернізації з підвищенням економічності і маневреності, 

охарактеризовано напрямки і варіанти реконструкції, модернізації, заміщення, 

оновлення основного тепломеханічного обладнання з метою забезпечення 

екологічної безпеки ТЕС.  

Окремі питання забезпечення екологічної безпеки у сфері виробництва 

електричної та теплової енергії дослідили Б. А. Костюковський, С.  В. Шульженко та 

Т.  П. Нечаєва [18]. Ними, зокрема, розглянуто проблеми забезпечення необхідних 

рівнів викидів забруднюючих речовин в атмосферу тепловими електростанціями 

України на органічному паливі. Впровадження новітніх вугільних технологій 

визнано головним стратегічним напрямком екологізації теплової енергетики 

України. 

Також на сьогодні одним з провідних напрямів наукових досліджень в галузі 

теплоенергетики є вирішення проблеми зменшення викидів забруднюючих речовин 

шляхом впровадження чистих технологій. Цій тематиці присвячено, зокрема, 

колективну монографію І. А. Вольчина, Н. І. Дунаєвської, М. В. Чернявського та ін. 
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[22]. У даній роботі проаналізовано сучасний стан та визначені проблеми розвитку 

вугільних електростанцій України, наведено огляд вимог національного і 

Європейського екологічного законодавства щодо захисту довкілля та сучасні 

комерційні технології очищення димових газів від забруднюючих речовин, а також 

проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку чистих вугільних технологій в 

енергетиці.  

В. М. Потапов, розглядаючи перспективи вугільних теплових електростанцій, 

зазначає, що на разі прослідковуються тенденції диверсифікації енергетики у 

вугільну, при цьому проекти вітчизняних ТЕС не відображають перспективні 

виклики. На ринку Європейського Союзу такі проекти економічно та екологічно 

неконкурентоспроможні, що, на думку науковця, пов’язано з антагонізмом усіх 

концепцій ТЕС в екологічній політиці розвинутих країн. У зв’язку з цим В. М. 

Потапов виділяє три головні завдання для виживання ТЕС в умовах економічної та 

екологічної конкуренції на ринках Європейського Союзу. Перша – включення ТЕС в 

світову систему захисту клімату. Друга – будівництво нових ТЕС з радикально 

низьким впливом на довкілля. Третя – підвищення екологічної безпеки застарілих 

ТЕС, які залишатимуться в експлуатації, щонайменше, ще 20 років, шляхом 

запровадження відповідного правового регулювання [25]. 

Таким чином, підсумовуючи викладене, зазначимо, що до питання 

господарської діяльності теплових електростанцій та її впливу на довкілля у своїх 

роботах звертаються вчені різних наукових напрямів. Разом з тим, незважаючи на 

теоретичну цінність отриманих результатів відповідних досліджень, для їх 

впровадження в практичну площину необхідно, насамперед, нормативно-правове 

підґрунтя.  

Загальновідомо, що основним джерелом права в Україні є нормативно-

правовий акт. Однак, на формування і розвиток законодавчої бази велике значення 

справляють доктринальні джерела у сфері правової науки. У зв’язку з цим, 

вважаємо, що для цього дисертаційного дослідження значимими є науково-

теоретичні підходи вчених-правників до питання правового регулювання екологічної 
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безпеки в галузі діяльності теплових електростанцій. Слід наголосити, що проблема 

правового регулювання у сфері виробництва електричної та теплової енергії не є 

новелою для юриспруденції. Зокрема, вже в 1932 р. М. Грановська у роботі 

«Теоретичний фронт технічної політики СРСР у сфері електрифікації»
 

 [26] 

здійснила аналіз правових аспетів впливу законодавства на розвиток енергетики, а 

також принципів технічної політики в галузі електрифікації.  

В юридичній літературі звертається увага, що станом на сьогодні є всі підстави 

говорити про зародження в юриспруденції енергетичного права, величезний вплив 

на яке справляє екологічне право та законодавство, зокрема, в частині дослідження 

та встановлення механізму правового забезпечення екологічно безпечного стану 

навколишнього природного середовища в процесі здійснення господарської 

діяльності теплових електростанцій, запобігання негативному впливу діяльності 

теплових електростанцій на людину і довкілля тощо. Зокрема, як зазначає Р. Н. 

Салієва, паливно-енергетичний комплекс та діяльність ТЕС пов’язані з 

використанням природних ресурсів, тому питання охорони навколишнього 

природного середовища мають першорядне значення. На думку дослідниці, 

необхідність правового регулювання енергетичних відносин породжена великими 

масштабами видобутку, транспортування, переробки та реалізації первинних 

енергетичних ресурсів [27]. 

У контексті досліджуваного питання зазначимо, що на разі у вітчизняній 

юридичній науці практично відсутні спеціальні дослідження, присвячені правовому 

регулюванню екологічної безпеки в сфері у сфері виробництва електричної та 

теплової енергії. На нашу думку, незначна кількість робіт у сфері правового 

регулювання екологічної безпеки та її складових в процесі у сфері виробництва 

електричної та теплової енергії пояснюється відсутністю на доктринальному рівні 

узгодженої позиції щодо змісту поняття «екологічна безпека» та її місця в системі 

відносин, які складають предмет екологічного права. Зважаючи на це, елементи 

правового регулювання у досліджуваній сфері можна виявити в дослідженнях, 

присвячених загальним засадам забезпечення екологічної безпеки, зокрема, це 
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роботи В. І. Андрейцева [28], Г. І. Балюк [29; 30], Ю. Л. Власенко [31], А. 

С. Євстігнєєва [32], М. В. Краснової [33], Ю. А. Краснової [34], Т. Г. Ковальчук [35], К. А. 

Кондратьєвої [36], Н. О. Максіменцевої [37], В. Л. Мунтяна [38], Е. В. Позняк [39], 

О. В. Сушик [40], М. О.Фролова [41], О. А. Шомпол [42] та ін. 

Загальні питання забезпечення безпеки об’єктів теплової енергетики, 

населення і територій на національному та міжнародному рівнях знайшли своє 

відображення в роботі М. І. Васильєвої [43], яка розглядає перспективи розвитку 

екологічного законодавства, заходи вдосконалення правового режиму використання 

природних ресурсів для будівництва та експлуатації електрогенеруючих об’єктів на 

основі використання різних джерел енергії та шляхи їх реалізації, організацію 

моніторингу досягнення цільових показників, виходячи з пріоритетів не лише 

економічної, енергетичної, але й екологічної політики. 

Ф. Ю. Зеккер, доктор юридичних наук, директор Інституту німецького і 

європейського підприємницького, конкурентного та енергетичного права Вільного 

університету (Берлін) у своїй доповіді на тему: «Правові проблеми забезпечення 

промислової безпеки в енергетичному комплексі. Охорона навколишнього 

середовища та енергонадійності – фундаментальні принципи енергетичної права» 

зазначає, що фундаментальними принципами європейського енергетичного права є 

охорона навколишнього середовища та енергонадійність [44]. 

В. В. Круглов [45] дослідив питання, що стосуються правового регулювання 

екологічної безпеки під час здійснення господарської діяльності теплових 

електростанцій, обгрунтував правове регулювання відносин у сфері охорони 

навколишнього природного середовища в промисловості на еколого-економічних 

засадах функціонування суспільного виробництва, проаналізував законодавство про 

охорону довкілля в промисловості, його систему, а також систему і зміст еколого-

правових вимог у сфері промислового виробництва щодо окремих стадій 

господарської діяльності, у тому числі, експлуатації підприємств. Також науковець 

провів аналіз системи органів виконавчої влади, які здійснюють повноваження у 
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сфері охорони довкілля в промисловості, і сформулював пропозиції щодо 

вдосконалення чинного законодавства. 

Окремі аспекти правового регулювання екологічної безпеки в сфері у сфері 

виробництва електричної та теплової енергії окреслені в дослідженні Н. Р. 

Малишевої щодо охорони навколишнього середовища від шумового впливу [46] 

(1984р.).  

Комплексне дослідження теоретичних та практичних питань зниження шуму 

від об’єктів енергетики, головним з яких є ТЕС, здійснив В. Б. Тупов [47] (1999 р.). 

Вченим наведено характеристики шуму великої кількості енергетичного обладнання, 

що здійснюють найбільший вплив на довкілля, методики розрахунку рівня шуму від 

нього; розглянуто основні способи і методи зниження шуму від об’єктів енергетики; 

надано техніко-економічну оцінку заходів боротьби з шумом; досліджено санітарні 

документи, що нормують вплив шуму на людину.  

В. М. Покровский у співавторстві з Є. П. Аракчеєвим розглядають правову 

матерію інструментаріїв контролю очистки води, використаної в процесі 

експлуатації ТЕС [48].  

Колективом авторів у складі Р. Тойплетца, А. Горена та Дж. Р. Голдсміта в 

роботі, присвяченій екологічному моніторингу господарської діяльності вугільних 

електростанцій, проаналізовано епідеміологічну програму моніторингу, що була, 

зокрема, розроблена і введена в експлуатацію у відповідь на вимогу контролю 

показніків здоров’я для отриманням юридичного дозволу на будівництво вугільної 

електростанції [49].  

Інтерес для нашого дослідження становить також стаття П. Дж. Гарсіа Ніето, в 

якій розглядається питання викидів, що утворюються в процесі господарської 

дільяності вугільних електростанцій. У цій праці висвітлюється проблема 

ефективності поглинання аерозольних викидів вугільних електростанцій,  а також 

аналізуються наслідки впливу таких викидів на здоров’я людини і стан довкілля, а 

також наводяться правові інструментарії механізму контролю з метою забезпечення 

екологічної безпеки на ТЕС [50]. 
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Підсумовуючи викладене, можемо зробити висновок про те, що проблема 

регулювання екологічної безпеки в сфері у сфері виробництва електричної та 

теплової енергії вже давно є об’єктом наукового інтересу дослідників. Загалом, 

вважаємо, що наукові дослідження, присвячені правовому регулюванню діяльності 

теплових електростанцій, можна класифікувати за предметом наукового пізнання на 

наступні групи: 

- дослідження загальних засад правового механізму правового механізму 

забезпечення екологічної безпеки у різних сферах людської діяльності (В. І. 

Андрейцев, Г. І. Балюк, Ю. Л. Власенко, В. В. Круглов, Р. Н. Салієва, М. О. Фролов, 

О. А. Шомпол і т.д.); 

- дослідження проблем правової охорони навколишнього природного 

середовища та його компонентів у сфері виробництва електричної та теплової 

енергії (М. І. Васильєва, М. Грановська, Ф. Ю. Зеккер, М. В. Краснова, Н. Р.  

Малишева, В. Л. Мунтян, В. Б. Тупов тощо); 

- дослідження у сфері правового регулювання функціонально-організаційних 

складових діяльності теплових електростанцій (Є. П. Аракчеєв, П. Дж. Гарсіа Ніето, 

А. Горен, Дж. Р. Голдсміт, Р. Тойплетц та ін.).  

Слід зауважити, що не зважаючи на наявність науково-теоретичних 

напрацювань, присвячених правовому регулюванню діяльності теплових 

електростанцій, на даний момент зазначений напрям наукових досліджень в Україні 

перебуває на стадії становлення й розвитку. З часу опублікування проаналізованих 

робіт відбулись інтеграційні зміни як в економіці, в науково-технічному аспекті, так і 

в законодавстві, тому значна частина матеріалу частково може вважатися такою, що 

в повному обсязі не співпадає з викликами сучасності. Крім того, вітчизняними 

вченими у сфері юриспруденції досі не було приділено належної уваги питанню 

правового регулювання екологічної безпеки ТЕС в Україні, не досліджувалась 

інституційно-функціональна складова у названій галузі. Враховуючи масштаби 

використання електричної та теплової енергії у світі, а також екологічну небезпеку 

господарської діяльності у сфері виробництва електричної та теплової енергії, на 
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моє переконання, на разі для науки екологічного права, у тому числі, для цієї 

дисертаційної роботи, актуальними для наукового пізнання є дослідження: 

механізму правового регулювання відносин екологічної безпеки у сфері генерації, 

передачі, розподілу і споживання електричної та електричної та теплової енергії; 

правового регулювання відносин екологічної безпеки об’єктів ТЕС як складової 

підвищення енергоефективності та енергозбереження; правового регулювання 

відносин екологічної безпеки у сфері вугільної промисловості; правового 

регулювання відносин у сфері енергетичної екології; правового регулювання 

відносин екологічної безпеки у сфері діяльності теплових електростанцій 

Європейського Союзу, окремих його країн, а також інших держав; правового 

регулювання відносин екологічної безпеки у сфері діяльності теплових 

електростанцій на міжнародному рівні. Враховуючи вимоги до цього дисертаційного 

дослідження, почнемо із з’ясування змісту основних понять та аналізу механізму 

правового регулювання забезпечення екологічної безпеки в сфері діяльності 

теплових електростанцій. 

 

1.2. Поняття та юридичні ознаки екологічної безпеки в галузі 

електроенергетики 

 

Основу поняття екологічної безпеки в галузі в галузі електроенергетики 

складають його юридичні ознаки, визначені на законодавчому рівні. Слід відмітити, 

що характерною рисою поняття «екологічна безпека ТЕС» є те, що це, насамперед, 

категорія екологічного права (наприклад, ст. 50 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р. [51]). Дане поняття за 

своїм походженням є одночасно поліфункціональною конструкцією, що 

використовується для позначення стану, при якому відсутні небезпека, ризик і 

загроза життю, здоров’ю, майну людини та іншим об’єктам навколишнього 

природного середовища. Необхідність у дослідженні саме екологічної безпеки у 

сфері виробництва електричної та теплової енергії зумовлена специфічним об’єктом 
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екологічних (зокрема, антропоохоронних) правовідносин – тепловими 

електростанціями як об’єкту підвищеної небезпеки, а також господарської 

діяльності, яка здійснюється в процесі у сфері виробництва електричної та теплової 

енергії, яка повинна бути спрямована на запобігання і зменшення негативного 

впливу на життя та здоров’я людини, а також на безпеку стану довкілля. 

Вищевикладене дозволяє здійснювати наукові пошуки в напрямку визначення 

сутності категорії «екологічна безпека ТЕС». З цією метою звернемося до 

методологічного інструментарію наукових досліджень. Зокрема, шляхом 

застосування методу аналізу, вважаємо за доцільне розглянути категорії «ТЕС», 

«екологічна безпека», «правове регулювання», що в кінцевому результаті, на нашу 

думку, дасть змогу сформулювати розуміння названого комплексного правового 

явища. Окрім того, з практичної точки зору потреба в дослідженні зазначеної 

конструкції полягає в існуючому недосконалому механізмі правового регулювання 

екологічної безпеки ТЕС.  

Слід зазначити, що визначення терміну «безпека» зустрічається в різних за 

тематичними напрямками словниках, енциклопедичних виданнях, зокрема, в 

юридичних, та що вже неодноразово було предметом дослідження науковців. Так, з 

латинської «secura» означає вільний від турбот. З етимологічної точки зору поняття 

«безпека» трактується як стан, коли кому-, чому-небудь ніщо не загрожує [52, c. 78]. 

Сьогодні для позначення безпеки схожий за назвою термін використовується в 

англійській мові «security», що означає захист, надійність, впевненість. Таким чином, 

поняття «безпека» розуміється як некерований та спеціально не передбачуваний стан 

в нормальних життєвих умовах; це стан відсутності або нейтралізації загроз, 

небезпеки, а також створення умов та соціальних інститутів, що його забезпечують 

[53, c. 20]. 

З позиції представників економічної науки безпечний стан не слід 

кваліфікувати ні як «погіршуючий», ні як «загрозливий», оскільки останній, 

включаючи загрози та непередбачувані фактори, може бути урівноважений самим 

об’єктом та бути таким чином певним етапом розвитку об’єкта. У зв’язку з цим, під 
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безпечним розуміють стан об’єкта в системі його зв’язків з огляду на здатність 

об’єкта до самовиживання і розвитку в умовах внутрішніх та зовнішніх загроз, а 

також в умовах впливу непередбачуваних і важкопрогнозованих факторів [54, с. 98].  

З огляду на вищезазначене, зауважимо, що узагальнено термін «безпека» 

вживається для позначення відсутності небезпеки. Залежно від наслідків, які можуть 

проявитися у формі шкоди для певних матеріальних і нематеріальних об’єктів, 

розрізняють різні види небезпек – національну, а в її межах військову, економічну, 

інформаційну, екологічну та інші, а також залежно від факторів ризику та з огляду на 

способи її виникнення – хімічну, біологічну, фізичну й інші. У межах цього 

наукового дослідження творчі пошуки автора спрямовано на вивчення та 

дослідження саме екологічної безпеки ТЕС.  

Незважаючи на величезну кількість наукових робіт, присвячених питанню 

правової природи екологічної безпеки, прослідкувати в них єдиний підхід нам не 

вдалося, адже позиції науковців значно різняться одна від одної. Слушним, на нашу 

думку, є зауваження В. І. Андрейцева, який зазначає, що «в національній еколого-

правовій літературі та в наукових працях учених деяких інших держав замовчується 

реальність існування відносин щодо забезпечення екологічної безпеки, можливість її 

правового забезпечення, або ставиться під сумнів наявність особливих важелів 

регулювання, що відрізняються від правової охорони довкілля» [28, c. 12-13]. 

Враховуючи наведене, науковець визначає екологічну безпеку як складову 

глобальної і національної безпеки та бачить її як стан розвитку суспiльних вiдносин 

в галузi екологiї, при якому системою державно-правових, органiзацiйних, науково-

технiчних, економiчних та iнших соцiальних засобiв забезпечується регулювання 

екологiчно небезпечної дiяльностi, режим використання природних ресурсiв, 

охорона навколишнього природного середовища, безпечного для життя i здоров’я 

людей, попередження погiршення екологiчної обстановки та виникнення небезпеки 

для природних систем i населення [55, c. 91].  

М. І. Малишко екологічну безпеку вважає центральним питанням екології й 

розглядає її як систему заходів, спрямованих на захист життєво необхідних інтересів 
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людини від несприятливого впливу навколишнього природного середовища [56, 

c.331].    

Досліджуючи поняття екологічної безпеки, вчені також ведуть мову про 

«систему заходів», але тих, що виключають загрозу масової загибелі людей в 

результаті такої несприятливої зміни природного середовища на планеті, при якому 

людина як біологічний вид не зможе існувати [57, c. 18].   

Під категорією «екологічна безпека» С. О. Боголюбов вбачає процес 

забезпечення захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства, природи і 

держави від реальних і потенційних загроз, що створюються антропогенним 

природним впливом на навколишнє природне середовище [58, c. 99]. 

В юридичній літературі зустрічається бачення екологічної безпеки крізь 

призму значення її зворотньої сторони – антоніму «небезпеки», коли вона 

розглядається як виключення небезпеки або її зменшення до прийнятного ризику 

для довкілля, яке тлумачиться як сукупна небезпека, діяльність техногенних систем, 

під впливом яких виникли певні природні екологічні фактори та негативні природні 

процеси [59, c. 139]. 

На підставі аналізу сучасних наукових підходів до правового поняття 

екологічної безпеки, Ю. А. Краснова виокремлює з-поміж них наступні: а) 

екологічна безпека виступає різновидом або ж складником національної (державної) 

та транснаціональної (глобальної) безпеки; б) екологічна безпека визначається через 

її причинно-наслідкові характеристики, зокрема, в якості причин погіршення стану 

навколишнього природного середовища визначають антропогенну діяльність, 

природні явища, протиправні дії, стихійні лиха, техногенні катастрофи і забруднення 

навколишнього середовища; в) екологічна безпека характеризується з огляду на 

зміст її вираження (як сукупність заходів, способів, що сприяють запобіганню 

погіршення екологічної обстановки, небезпечної для здоров’я і життя людини, 

навколишнього середовища та режиму використання природних ресурсів, як стан 

захищеності навколишнього природного середовища, територій тощо та як певний 

(оптимальний) стан навколишнього природного середовища, що забезпечує йому і 
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людині сприятливі (нормальні) умови для життєдіяльності й розвитку); г) екологічна 

безпека виражається, зважаючи на її значення і цінність, у механізмі гарантування та 

захисту екологічних прав громадян (як кінцева мета й один з головних принципів 

природокористування та охорони навколишнього природного середовища, а також як 

стан соціальної і правової захищеності, який установлюється внаслідок дії системи 

засобів забезпечення, регулювання суспільних правовідносин, визначення 

відповідного правового режиму та відповідальності тощо) [60, c. 84].  

Досліджуючи правове забезпечення екологічної безпеки в процесі 

господарської діяльності, Н. В. Барбашова розуміє екологічну безпеку з точки зору 

таких аспектів: захист життя та здоров’я людини від наслідків техногенної 

діяльності й негативних впливів природного характеру; захист природних екосистем 

(безпечного стану природного середовища, включаючи перетворюючу діяльність 

людини), шкідливий вплив на які може безпосередньо або опосередковано 

призвести до негативного пливу на життя, здоров’я й умови проживання людей; 

обов’язкове наукове прогнозування впливу існуючих технологій, а також таких, що 

розробляються, на темпи науково-технічного прогресу, аналіз його наслідків для 

навколишнього природного середовища, тобто для умов проживання майбутніх 

генерацій людей [61, c. 12]. 

На підставі вищевикладеного, слід наголосити, що автор цієї роботи є 

прихильником позиції, за якою людина, будучи залежною від природних циклів 

природи, не повинна відмовлятись від її інтенсивного пізнання та освоєння, оскільки 

протилежне може призупиняти процес еволюційного переходу до інноваційних 

технологій. Саме тому, на нашу думку, ті глобальні зміни, які спостерігаються в 

навколишньому природному середовищі внаслідок функціонування ТЕС, є 

нормальним процесом переходу з одного стану в інший, не зважаючи на складність 

його сприйняття через неузгодженість зі звичним для людини станом речей. У 

зв’язку з цим, досліджуючи поняття екологічної безпеки та її правового 

регулювання, слід акцентувати увагу не на боротьбі з виокремленими ймовірними 

змінами від впливів ТЕС, а на пристосуванні до них шляхом застосування правових 
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інструментів, що можуть бути впровадженні як нові, що і є, з нашої точки зору, 

забезпеченням екологічно безпечного стану довкілля. Така позиція грунтується на 

підході, викладеному М. В. Красновою [62, c. 5], яка влучно зазначає, що екологічне 

право є напрямом екологічної соціології та являє собою сукупність правових норм, 

що регулюють суспільні відносини у сфері взаємодії суспільства з природним та 

перетвореним середовищем свого існування. На її думку, екологічне право, будучи 

сукупністю екологічного законодавства у його статичній формі є одночасно 

системою правовідносин, що ним регулюється, що, в свою чергу, можна вважати 

динамічною складовою. Крім того, еколого-правове знання обов’язково має 

підпорядковуватись тісним зв’язкам з іншими науками, зокрема філософією. В 

цьому контексті постає необхідність у перегляді світоглядних засад у відносинах з 

природою. Тому, якщо вести мову про екологічну безпеку як конструкцію 

екологічного права, необхідно відштовхуватись від об’єктивно існуючих 

характеристик довкілля в цілому та кожного окремого об’єкту зокрема. 

Для дослідження правового поняття екологічної безпеки у сфері виробництва 

електричної та теплової енергії, вважаємо, що важливими є положення чинного 

законодавства України, присвячені екологічній безпеці. Так, у Розділі VII Декларації 

про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. [63] проголошено, що 

Україна самостійно встановлює порядок організації охорони природи на своїй 

території та порядок використання природних ресурсів, а також встановлено 

заборону здійснювати будівництво й припинення функціонування будь-яких 

підприємств, установ, організацій та інших об’єктів, які становлять загрозу 

екологічній безпеці тощо. 

Основні положення про екологічну безпеку закріплено в Конституції України 

від 28 червня 1996 р. [64]. Так, в Основному Законі екологічна безпека визначається: 

крізь призму обов’язків держави (ст. 16 Конституції України); в якості однієї з 

найважливіших груп суспільних відносин, які регулюються тільки законами України 

(п. 6 ч. 1 ст. 92); як самостійна категорія поряд з охороною природи та 

природокористуванням (п. 3 ч. 1 ст. 116); як суб’єктивне право кожного на безпечне 
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для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування заподіяної порушенням цього 

права шкоди (ст. 50). 

Екологічна безпека є складовою національної безпеки держави, що ст. 1 

Закону України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 р. 

[65] визначається як захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, 

суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, 

своєчасне виявлення, запобігання та нейтралізація реальних і потенційних загроз 

національним інтересам, зокрема, у сферах енергетики та енергозбереження, 

використання надр, земельних та водних ресурсів, корисних копалин, захисту 

екології і навколишнього природного середовища та інших сферах державного 

управління при виникненні негативних тенденцій до створення потенційних або 

реальних загроз національним інтересам. Частина 2 ст. 8 названого Закону до 

основних напрямів державної політики з питань національної безпеки України 

віднесено: забезпечення енергетичної безпеки на основі сталого функціонування і 

розвитку паливно-енергетичного комплексу, в тому числі послідовного і активного 

проведення політики енергозбереження та диверсифікації джерел 

енергозабезпечення (економічна сфера); впровадження у виробництво сучасних, 

екологічно безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій, підвищення 

ефективності використання природних ресурсів, розвиток технологій переробки та 

утилізації відходів (екологічна сфера).  

Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» екологічна безпека визначається як такий стан навколишнього 

природного середовища, при якому забезпечується попередження погіршення 

екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я людей (ч.1 ст. 50). 

Звертаємо увагу, що законодавча конструкція «погіршення екологічної обстановки» 

викликає зауваження, оскільки будь-які зміни довкілля є наслідком певних дій, а 

попередження того, що є кроком перетворення, є не зовсім вірним та таким, що не 

сприяє процесу переходу з одного стану в інший, а навпаки – призупиняє його. 

Людина, будучи одним з об’єктів навколишнього природного середовища, одночасно 
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є соціальною істотою, тому її взаємодія з оточуючим середовищем має бути у стані 

гармонії. Враховуючи наведене, аналізуючи проблеми екологічної безпеки в процесі 

у сфері виробництва електричної та теплової енергії, слід проводити дослідження 

саме можливих ризиків та загроз для навколишнього природного середовища на 

конкретний період часу з огляду на попередньо існуючу ситуацію та з врахуванням 

майбутніх тенденцій розвитку відповідної галузі паливно-енергетичного комплексу 

держави.  

Якщо вести мову про законодавство у сфері виробництва електричної та 

теплової енергії, відмітимо, що в ньому вживається поняття «енергетична безпека» 

(ст. 1 Закону України «Про електроенергетику» від 16 жовтня 1997 р. [66]). При 

цьому, з положень вказаного Закону слідує, що енергетична безпека – це, зокрема, 

стан охорони навколишнього природного середовища, який акумулюється в 

обов’язку об’єктів ТЕС додержуватися вимог законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища, нести відповідальність за його порушення і 

здійснювати технічні та організаційні заходи, спрямовані на зменшення шкідливого 

впливу об’єктів електроенергетики на навколишнє природне середовище (ч. 1 ст. 20 

Закону). Окрім того, першочергове значення відведено економічним і соціальним 

потребам та інтересам (ст. 1 Закону). Вважаємо, що такий законодавчий підхід не 

відповідає викликам сьогодення щодо необхідності збереження екологічно 

збалансованого та відновлюваного довкілля для теперішнього і майбутніх поколінь. 

Слід зазначити, що протилежний підхід прослідковується в положеннях 

Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон 

енергетичних об’єктів» від 9 липня 2010 р. [67], якою закріплено принципи 

регулювання відносин на землях енергетики та землях спеціальних зон об’єктів 

енергетики. Зокрема, ст. 3 названого Закону передбачено, що до таких принципів 

належать поєднання інтересів забезпечення енергетичної безпеки держави та 

захисту навколишнього природного середовища, а також пріоритет безпеки життя і 

здоров’я населення над економічною вигодою від діяльності об’єктів енергетики. Як 

бачимо, в даному нормативно-правовому акті охорона навколишнього природного 
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середовища виведена з площини енергетичної безпеки держави і закріплена як 

самостійна складова в регулюванні енергетичних відносин.  

Відповідно до положень, які містяться в ДСТУ 2156-93 «Безпечність 

промислових підприємств. Терміни та визначення» [68], безпека населення, 

матеріальних об’єктів, навколишнього середовища розглядається як відсутність 

неприпустимого ризику, пов’язаного з можливістю завдавання будь-якої шкоди. 

Окрім того, даним стандартом наводиться визначення безпеки промислових 

підприємств, яке трактується як властивість підприємства (об’єкта) за нормальної 

експлуатації та в разі аварії обмежувати вплив джерел небезпеки на персонал, 

населення й навколишнє середовище.  

У цілому, відмітимо, що діяльність по забезпеченню екологічної безпеки в 

процесі у сфері виробництва електричної та теплової енергії тісно пов’язана з 

охороною навколишнього природного середовища. Остання, в свою чергу, 

передбачає дотримання його якісних характеристик, тоді як екологічна безпека у 

вказаній сфері передбачає оцінку екологічного ризику в процесі у сфері виробництва 

електричної та теплової енергії, дотримання вимог і нормативів екологічної безпеки, 

що містяться в екологічному законодавстві, що і зумовлює, на наш погляд, 

взаємопов’язаність названих категорій. 

Автор погоджується з позицією, висловленою в науковій літературі [69, c. 32] 

щодо необхідності виокремлення декількох рівнів забезпечення екологічної безпеки 

в процесі у сфері виробництва електричної та теплової енергії:  

– державний рівень, який полягає в діяльності державних органів, наділених 

владними повноваженнями, щодо недопущення погіршення якісного стану 

навколишнього природного середовища в процесі у сфері виробництва електричної 

та теплової енергії (зокрема, це законодавча діяльність з прийняття, зміни та 

скасування нормативно-правових актів у галузі охорони навколишнього природного 

середовища в процесі експлуатації ТЕС, виконавча та контрольно-наглядова 

діяльність відповідних органів з перевірки стану дотримання вимог 

природоохоронного законодавства, накладення стягнень за порушення вимог 
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природоохоронного законодавства тощо); 

– локальний рівень, який полягає в діяльності, яка здійснюється безпосередньо 

на рівні самої ТЕС як господарюючого суб’єкта – юридичої особи, яка несе 

відповідальність за результати своєї діяльності, а також як господарюючого об’єкта, 

який своєю діяльністю здійснює негативний вплив на довкілля. У зв’язку з цим, 

основна мета діяльності по забезпеченню екологічної безпеки на локальному рівні 

полягає в організації та реалізації ряду заходів, спрямованих на охорону 

навколишнього природного середовища під час здійснення такими 

природокористувачами господарської діяльності у сфері виробництва електричної та 

теплової енергії. Названа діяльність полягає передусім у виконанні встановлених 

державою природоохоронних вимог, обов’язковості проведення оцінки впливу на 

навколишнє природне середовище в процесі у сфері виробництва електричної та 

теплової енергії, підвищенні екологічної правосвідомості суб’єктів господарювання, 

для яких охорона навколишнього природного середовища має бути пріоритетнішою 

за отримання економічного ефекту при провадженні вказаної діяльності, 

запровадження екологічного менеджменту на об’єктах ТЕС, забезпеченні реального 

громадського контролю за діяльністю суб’єктів у сфері експлуатації ТЕС тощо. 

Відмінність між державним та локальним рівнями забезпечення екологічної 

безпеки в процесі у сфері виробництва електричної та теплової енергії полягає в 

тому, що держава в особі відповідних органів здійснює регламентацію належної 

поведінки суб’єктів господарювання, які експлуатують ТЕС, контролює виконання 

такими суб’єктами природоохоронних заходів. Щодо забезпечення екологічної 

безпеки на рівні ТЕС як господарюючого суб’єкта, така діяльність полягає в 

неухильному додержанні встановлених державою нормативних вимог у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, а в разі їх порушення – зазнавати 

негативних наслідків у формі юридичної відповідальності за шкоду, завдану 

навколишньому природному середовищу в процесі у сфері виробництва електричної 

та теплової енергії.  

Зауважимо, що в контексті визначення юридичного поняття екологічної 
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безпеки у сфері виробництва електричної та теплової енергії, слід окремо 

зупинитися на тому, як у рамках даного дисертаційного дослідження розуміється 

поняття «ТЕС» як об’єкт правового регулювання, що в кінцевому результаті, на 

нашу думку, дасть змогу сформулювати розуміння вказаного правового явища. Так, у 

доктрині загальноприйнято визначати ТЕС як електростанції, призначені для 

комбінованого виробництва електричної і електричної та теплової енергії. До ТЕС 

належать конденсаційні електростанції, які  використовують органічне паливо, на 

базі якого виробляють електричну енергію, і теплофікаційні, або 

теплоелектроцентралі, які також працюють на органічному паливі, але на відміну від 

конденсаційних електростанцій, виробляють як електричну, так і теплову енергію у 

вигляді гарячої води і пари для промислових потреб та теплофікаційних цілей [70, c. 

225].   

Для цього дослідження важливо також розуміти, що сучасна теплова 

елоктростанція – це, в першу чергу, складне підприємство, яке включає в себе 

велику кількість різного устаткування (теплосилового, електричного, електронного 

тощо) такого, наприклад, як котельна і теплосилова установка, а також інші 

будівельні конструкції. По-друге, існують різноманітні тип ТЕС, зокрема, 

паротурбінні, газотурбінні, парогазові ТЕС, та електростанції з двигунами 

внутрішнього згорання; районні (загального користування) і промислові; малої 

потужності (з агрегатами до 25 МВт), середньої потужності (з агрегатами до 

50...100 МВт), великої потужності (з агрегатами більше 100 МВт) тощо [70, c. 226]. 

На нашу думку, діяльність ТЕС полягає в здійсненні економічної та соціальної 

функцій як стратегічно важливих напрямів у галузі важкої промисловості з 

урахуванням екологічних завдань та екологічної політики держави. Враховуючи 

зазначене, вважаємо, що діяльність ТЕС включає в себе такі важливі складові:  

(1) ТЕС як господарюючий суб’єкт – юридична особа, яка несе 

відповідальність за результати своєї господарської діяльності;  

(2) ТЕС як господарюючий об’єкт – підприємство, яке є одним з об’єктів 

теплопостачання і своєю діяльністю справляє негативний антропогенний вплив на 
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навколишнє природне середовище,  зокрема, під час планування, проектування, 

розміщення, будівництва, введення в дію нових і реконструкції діючих ТЕС, 

удосконалення існуючих і впровадження нових технологічних процесів та 

устаткувань, а також в процесі у сфері виробництва електричної та теплової енергії, 

виробництва й постачання теплової електроенергії, й при розміщенні відходів; 

Отже, така багатогранність вимагає особливої уваги й, на наше переконання, 

має бути враховавна при правовому регулюванні екологічної безпеки конкретної 

ТЕС та підтримання балансу екологічних та економічних інтересів у процесі 

виробництва електричної та теплової енергії. 

Наступним фактором, що впливає на розширення знань про ТЕС та 

обов’язково має бути врахований в процесі правового забезпечення екологічної 

безпеки в галузі діяльності теплових електростанцій, є те, що ТЕС, як еколого-

небезпечний об’єкт промисловості, також належить до об’єктів енергетики й 

паливно-енергетичного комплексу. Зазначене, на наш погляд, створює підґрунтя для 

характеристики ТЕС як об’єкта правовідносин, які виникають, змінюються та 

припиняються з приводу виробництва електричної та теплової енергії та 

забезпечення екологічної безпеки у сфері паливно-енергетичного комплексу та 

енергетики, яка включає в себе електро- та теплоенергетику.  

Розглядаючи ТЕС як об’єкт паливно-енергетичного комплексу (далі – ПЕК), 

зауважимо, що згідно з п. 1.1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про заходи, спрямовані на 

забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного 

комплексу» від 23 червня 2005 р. [71], до підприємств ПЕК належать, зокрема, 

підприємства по виробництву, передачі та постачанню електричної енергії. У зв’язку 

з цим, характеризуючи ТЕС як об’єкт ПЕК, на нашу думку, слід вести мову про 

еколого-правові вимоги при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції, 

введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації та ліквідації ТЕС, а також про 

норми екологічного законодавства у сфері організації правового механізму 

інституційно-функціонального управління ТЕС, юридичної відповідальності за 

екологічні правопорушення і т. д., обмежуючись правовим інструментарієм у сфері 
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регламентації ПЕК, що застосовується також для регулювання господарської 

діяльності теплових електростанцій. 

Якщо вести мову про ТЕС як об’єкт енергетики, слід зазначити наступне. У 

науковій літературі під енергетикою традиційно розуміють галузь господарського 

комплексу держави, що охоплює енергетичні природні ресурси, їх пошук, розвідку, 

видобуток, вироблення, перетворення, передачу, транспортування, зберігання, 

реалізацію та використання (споживання) різних видів енергії [72].  

На думку П. Г. Лахна, енергетику слід визначати як систему взаємопов’язаних 

галузей, підприємств, організацій та установ паливно-енергетичного комплексу, 

альтернативної енергії та сфер споживання, сукупність організаційних, 

технологічних та інших структур, що перетворює природний потенціал (енергію 

природних ресурсів, енергетичний ресурс) в кінцеві споживчі продукти і послуги 

(блага людства), що визначають якість життя як окремої людини, так і суспільства в 

цілому, забезпечують потреби країни в паливно-енергетичних ресурсах, маючи в 

своїй основі єдність виконуваних функцій по спорудженню та експлуатації об’єктів 

енергетики, видобутку, виробництві, перетворенні, зберіганні, переробці, 

транспортуванні, купівлі-продажу і використанні енергоносіїв та енергетичних 

послуг. Отже, під енергетичними відносинами, з позиції науковця, слід розуміти 

відносини, пов’язані з виробленням, генерацією, використанням та споживанням 

електричної енергії (вузьке розуміння); всі галузі паливно-енергетичного комплексу 

держави (вугільна, газова, нафтова, переробна палива промисловість, магістральний 

трубопровідний транспорт, енергозбереження та підвищення енергетичної 

ефективності тощо) [73, c. 44]. 

У межах цього наукового дослідження енергетика розглядається як важлива 

інфраструктурна складова економіки, пов’язана з виробленням, експлуатацією, 

споживанням електричної енергії. У зв’язку з цим, енергетичні правовідносини 

являють собою врегульовані нормами права суспільні відносини, які виникають, 

змінюються і припиняються в процесі вироблення, експлуатації та споживання 

об’єктами ТЕС електричної енергії. Враховуючи те, що в процесі функціонування і 
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розвитку енергетики як галузі промисловості та правового регулювання 

енергетичних відносин виникають чимало проблем екологічного харакетеру, істотне 

місце в системі норм енергетичного права займають положення, що передбачають 

розробку та реалізацію заходів, спрямованих на зниження негативного впливу 

енергетики на навколишнє природне середовище. Таким чином, в цьому аспекті 

актуальними постають питання забезпечення екологічної безпеки ТЕС як об’єкту 

правовідносин у сфері енергетики, а саме: електро- та теплоенергетики. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про електроенергетику» 

електроенергетика – це галузь економіки України, що забезпечує споживачів 

енергією. До об’єктів енергетики, які включаються до об’єднаної енергетичної 

системи України, належать, зокрема, електричні станції, призначені для виробництва 

електричної енергії або комбінованого у сфері виробництва електричної та теплової 

енергії.  

На законодавчому рівні визначення ТЕС як об’єкту електроенергетики 

міститься в підзаконних нормативно-правових актах. Так, Методикою розрахунку 

питомих викидів двоокису вуглецю при виробництві електричної енергії на 

теплових електростанціях та при її споживанні, затвердженою наказом 

Національного агентства екологічних інвестицій України від 21 березня 2011 р. №39 

[74], встановлено, що теплова електростанція – електростанція, що перетворює 

хімічну енергію палива в електричну енергію або електричну енергію та тепло. Дане 

визначення ґрунтується на положеннях ГОСТ 19431-84 «Енергетика і 

електрофікація. Терміни та визначення», затвердженим постановою Державного 

комітету СРСР зі стандартів від 27 березня 1984 р. № 1029 [75]. 

Основні правові, економічні та організаційні засади діяльності на ТЕС в 

Україні закріплено Законом України «Про теплопостачання» від 2 червня 2005 р. 

[76]. Цим нормативно-правовим актом теплові електростанції віднесено до об’єктів 

у сфері теплопостачання, що виробляють теплову енергію, тобто підприємств, на 

яких здійснюється господарська діяльність, пов’язана з наданням електричної та 

теплової енергії (теплоносія) споживачам за допомогою технічних засобів 
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транспортування та розподілом електричної та теплової енергії на підставі договору 

(ст. 1). На підставі ст. 4 даного Закону, в якій міститься загальне положення про 

норми, правила і стандарти у сфері теплопостачання, слід виокремити стадії 

нормативно-правового регулювання відносин, пов’язаних з функціонуванням ТЕС 

як об’єкту теплопостачання, а саме: проектування, будівництво, реконструкція, 

ремонт, експлуатація ТЕС, а також господарський процес, пов’язаний з 

безпосередньою діяльністю ТЕС, який полягає у виробництві та постачанні 

електричної та теплової енергії. Разом з тим, окрім зазначених стадій, Законом 

України «Про охорону навколишнього природного середовища» передбачено також 

стадії розміщення та введення в дію підприємств, споруд та інших об’єктів (ст. 51).  

На підставі наведеного, вважаємо за необхідне доповнити положення статті 4 

(«Норми, правила і стандарти у сфері теплопостачання») Закону України «Про 

теплопостачання» новою частиною 2 наступного змісту: «При плануванні, 

проектуванні, розміщенні, будівництві, введенні в дію нових і реконструкції діючих 

об’єктів теплопостачання, удосконаленні існуючих і впровадженні нових 

технологічних процесів та устаткувань, а також в процесі експлуатації об’єктів 

теплопостачання, виробництві й постачанні теплової електроенергії, при 

розміщення відходів, пов’язаних з діяльністю об’єктів теплопостачання, 

забезпечується екологічна безпека людей, раціональне використання природних 

ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне 

середовище».  

Враховуючи нерозривний зв’язок «ТЕС – навколишнє природне середовище», 

слід констатувати наступне. Оскільки екологічна безпека є динамічним станом 

довкілля, що постійно змінюється під впливом антропогенної діяльності, зокрема, 

під впливом такого об’єкту підвищеної небезпеки, як ТЕС, у даній дисертаційній 

роботі автор обмежується дослідженням правового регулювання екологічної безпеки 

ТЕС саме на етапі експлуатаційної стадії господарської діяльності теплових 

електростанцій. Разом з тим, до уваги береться не економічна складова виробництва 

електричної та теплової енергії як одного з видів господарської діяльності, а 
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екологічна складова такого експлуатаційного процесу ТЕС – використання 

природних ресурсів, охорона навколишнього природного середовища та 

забезпечення екологічної безпеки.  

Таким чином, в процесі виробництва електричної та теплової енергії повинні 

бути враховані наступні вимоги забезпечення екологічної безпеки: 

- моніторинг у сфері теплопостачання, ведення якого забезпечується 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері житлово-комунального господарства (ст. 11 Закону України «Про 

теплопостачання»), а також безперервний моніторинг довкілля, прогнозування його 

змін від антропогенного впливу господарської діяльності теплових електростанцій, 

розроблення науково-обгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про 

запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної 

безпеки.  Організаційна інтеграція суб’єктів системи моніторингу у сфері 

виробництва електричної та теплової енергії здійснюється Мінприроди, обласними, 

Київською та Севастопольською міськими  держадміністраціями (п.п. 1, 12 

Положення про державну систему моніторингу довкілля, затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 [77]);  

- обов’язкова наявність спеціального дозволу (ліцензії) на здійснення 

господарської діяльності з виробництва, транспортування, постачання електричної 

та теплової енергії (ст. 23 Закону України «Про теплопостачання»);  

- постачання, транспортування, споживання електричної та теплової енергії 

виключно на договірних засадах; 

- здійснення проектування, будівництва, реконструкції об’єктів у сфері 

теплопостачання на основі схем теплопостачання, державних будівельних норм та 

нормативно-правових актів на проведення будівельних робіт (ч. 1 ст. 26 Закону 

України «Про теплопостачання»);  

- розроблення, затвердження, погодження та схвалення інвестиційної програми 

у сфері теплопостачання, що містить зобов’язання суб’єкта господарювання у сфері 

централізованого теплопостачання щодо будівництва (реконструкції, модернізації) 
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ТЕС, поліпшення якості послуг у сфері теплопостачання, з відповідними 

розрахунками та обґрунтуваннями, зазначення  джерел фінансування та графіка 

виконання. Такі інвестиційні програми розробляються з метою визначення 

обґрунтованості запланованих суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання 

капіталовкладень та/або витрат у структурі інвестиційної складової тарифів на 

теплову енергію за регульованим тарифом на принципах економічної доцільності, а 

також з метою цільового використання коштів цими суб’єктами (ст. 26-1 Закону 

України «Про теплопостачання», Порядок розроблення, погодження та затвердження 

інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, 

затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2012 р. № 630 [78]); 

- організацію суб’єктом господарювання, у власності або користуванні якого є 

такий потенційно небезпечний об’єкт, як об’єкт теплопостачання, чи який має намір 

розпочати будівництво такого об’єкта, проведення його ідентифікації (ст. 9 Закону 

України «Про об’єкти підвищеної небезпеки», п. 3 Порядку ідентифікації та обліку 

об’єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 липня 2002 р. № 956), а також розроблення і  складання декларації 

безпеки об’єкта теплопостачання (ст. 10 Закону України «Про об’єкти підвищеної 

небезпеки», п. 3 Порядку декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. №956 

[79]);  

- здійснення суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання первинного 

обліку у галузі охорони навколишнього природного середовища і надання 

відповідної інформації державним органам зведеної статистичної звітності про 

обсяги викидів, скидів забруднюючих речовин, використання природних ресурсів, 

виконання завдань по охороні навколишнього природного середовища та іншої 

інформації (ч. ч. 3, 4 ст. 24 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища»); 

- наявність дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
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експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 

небезпеки, який видається в Порядку, встановленому постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 [80]; 

- встановлення охоронних зон для забезпечення екологічної безпеки 

населення, що мешкає в районі розташування об’єктів теплопостачання (ч. 3 ст. 27 

Закону України «Про теплопостачання»). Розміри санітарно-захисних зон від 

майданчиків-накопичувачів промвідходів до сельбищної території визначаються 

видом, агрегатним станом і класом небезпеки відходів, зокрема, для об’єктів 

теплоенергетики розмір таких зон встановлюються розрахунковим методом, але не 

менше 300 м (п. 8.33 Державних санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України 

від 19 червня 1996 р. № 173 [81]);  

- здійснення викидів небезпечних речовин в атмосферне повітря в процесі 

виробництва електричної та теплової енергії на підставі встановлених нормативів 

граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин для діючих ТЕС, а також тих, 

що проектуються, будуються або модернізуються. Такі нормативи затверджено 

наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 

27 червня 2006 р. № 309 [82]. Окрім того, наказом Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища України від 22 жовтня 2008 р. № 541 [83] 

затверджено технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких 

перевищує 50 МВт. Таку поточні та перспективні технологічні нормативи 

встановлюються на теплових електричних станціях, теплоелектроцентралях, 

підприємствах та в котельнях, призначених для виробітку енергії при спалюванні 

твердого, рідкого та газоподібного палива, а також відходів вуглезбагачення;  

- обов’язкове додержання вимог з пожежної безпеки (Кодекс цивільного 

захисту України від 2 жовтня 2012 р. [84], наказ Міністерства внутрішніх справ 

України від 30 грудня 2014 р. № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки 

в Україні» [85], наказ Міністерства палива та енергетики України від 26 липня 
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2005р. № 343 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в компаніях, на 

підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України» [86]); 

- забезпечення комплектування робочих місць висококваліфікованими 

кадрами, підвищення їх кваліфікації, гарантування соціального захисту (ч. 1 ст. 29 

Закону України «Про теплопостачання», ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація 

електричних станцій і мереж. Правила», затверджені наказом Міністерства палива та 

енергетики України від 13 червня 2003 р. № 296 [87]);  

- застосування суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання технології 

комбінованого виробництва теплової та електричної енергії (когенерації) та 

використання вторинних енергетичних ресурсів, нетрадиційних і поновлювальних 

джерел енергії (ст. 6 Закону України «Про теплопостачання»); 

- обов’язкове страхування за рахунок коштів підприємства персоналу 

теплогенеруючих енергетичних установок, який перебуває в зоні впливу теплового і 

електромагнітного випромінювання, а також інших шкідливих факторів (ч. 4 ст. 29 

Закону України «Про теплопостачання»), а також обов’язкове страхування цивільної 

відповідальності суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання за шкоду, яку 

може бути заподіяно пожежами та аваріями на ТЕС як об’єкті підвищеної небезпеки 

(п. 14 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про страхування» від 7 березня 1996 р. [88]); 

- обов’язкове додержання суб’єктами господарювання у сфері 

теплопостачання вимог екологічного законодавства, а в разі заподіяння шкоди 

довкіллю – нести юридричну відповідальність за порушення законодавства, а також 

здійснювати технічні та організаційні заходи, спрямовані на зменшення шкідливого 

впливу об’єктів у сфері теплопостачання на навколишнє природне середовище (ч. 1 

ст. 27 Закону України «Про теплопостачання», ст. ст. 68, 69 Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», ст. 10 Закону України «Про 

охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 р. [89]). 

На підставі вищезазначеного, на нашу думку, юридичне поняття екологічної 

безпеки в галузі діяльності теплових електростанцій слід визначати, виходячи з 

аналізу екологічної безпеки ТЕС як об’єкта теплопостачання, та екологічної безпеки 
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господарської діяльності теплових електростанцій як об’єкта підвищеної екологічної 

небезпеки.  

Отже, вважаємо, що під екологічною безпекою ТЕС слід розуміти стан 

захищеності довкілля та його об’єктів від ризику заподіяння шкоди від діяльності 

теплових електростанцій в умовах внутрішніх і зовнішніх загроз, впливу шкідливих 

факторів, зумовлених процесом і наслідками господарської діяльності у сфері 

виробництва електричної та теплової енергії на навколишнє природне середовище, 

життя і здоров’я людини шляхом застосування правових засобів, а також 

впровадженням умов та додержання правових вимог, що забезпечують гарантоване 

державою право громадян на безпечне для здоров’я та життя довкілля. 

Наведене, на наш погляд, дозволяє виділити найбільш суттєві ознаки, 

притаманні екологічній безпеці ТЕС, це: 

(1) складова транснаціональної, національної, регіональної та локальної 

безпеки;  

(2) стан розвитку соціальних правовідносин та соціально-правових зв’язків, а 

саме: уповноважених на екологічну безпеку громадян та уповноважених і 

зобов’язаних суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері 

виробництва електричної та теплової енергії;  

(3) об’єктами правового регулювання відносин у сфері забезпечення 

екологічної безпеки в процесі здійснення господарської діяльності теплових 

електростанцій виступають поверхневі й підземні води, земельні ресурси, 

атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, континентальний шельф, 

виключна (морська) економічна зона, людина, а також господарська діяльність з 

виробництва електричної та теплової енергії; 

(4) наявність системи державно-правових та інших соціальних засобів 

запобігання виникненню різноманітних загроз шляхом регулювання екологічно 

небезпечної діяльності теплових електростанцій;  

(5) спрямованість на сферу екологічно ризикованого виду діяльності – 

виробництво електричної та теплової енергії, здатну змінити стан довкілля до рівня, 
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небезпечного для життя і здоров’я людей, суспільства і держави;  

(6)  попередження екологічно ризикованих дій, станів і процесів, породжених 

господарською діяльністю у сфері виробництва електричної та теплової енергії, 

здатних завдати суттєвої шкоди державі, суспільству чи окремій особі. 

Таким чином, правове регулювання екологічної безпеки в галузі діяльності 

теплових електростанцій здійснюється у наступних напрямах:  

а) правове регулювання власне екологічної безпеки ТЕС або окремих видів 

діяльності в його межах, де ТЕС виступають господарюючим об’єктом, зокрема,  під 

час планування, проектування, розміщення, будівництва, введення в дію нових і 

реконструкції діючих ТЕС, удосконалення існуючих і впровадження нових 

технологічних процесів та устаткувань, а також в процесі виробництва електричної 

та теплової енергії, виробництва й постачання теплової електроенергії, й при 

розміщенні відходів; 

б) правове регулювання екологічної безпеки ТЕС як господарюючого суб’єкта 

при здійснені окремих повноважень уповноваженими особами. 

 

1.3. Екологічний ризик та його значення для правового регулювання 

екологічної безпеки теплових електростанцій 

 

В умовах сучасного розвитку суспільства стає очевидним, що діяльність, яка 

пов’язана з виробництвом електричної та теплової енергії ТЕС, посідає одне з 

провідних місць за інтенсивністю негативного впливу на навколишнє природне 

середовище та на життя та здоров’я людей у такому середовищі. Гарантоване у ст. 50 

Конституції України право громадян на безпечне для життя та здоров’я довкілля та 

на відшкодування шкоди, заподіяної порушенням цього права зумовлює значний 

інтерес науковців до проблеми презумпції екологічного ризику у сфері виробництва 

електричної та теплової енергії. Водночас така категорія у зазначеній сфері на разі є 

мало дослідженою. 

ТЕС розглядаються нами як підприємство, на якому поряд з економічними 
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вирішуються й екологічні завдання, а саме: регулювання екологічної безпеки, 

оскільки воно має усі характерні риси об’єкта підвищеної екологічної небезпеки, 

тобто, при його експлуатації має місце постійна та всезростаюча інтенсивність 

впровадження, багатоплановість (одночасний вплив на різні компоненти довкілля: 

атмосферу, гідросферу, літосферу, біосферу), різноманітність (відчуження територій, 

порушення природних ландшафтів, хімічне та радіоактивне забруднення, теплові, 

радіаційні, акустичні та інші фізичні впливи), масштабність (прояв не лише в 

локальному і регіональному, а й у глобальному масштабі) та ризиковість [90].  

Отже, визначальною особливістю ТЕС, діяльність якої є негативним фактором 

для стану довкілля, є те, що господарська діяльність ТЕС належить до об’єктів 

підвищеної екологічної небезпеки. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про об’єкти 

підвищеної небезпеки» від 18 січня 2001 р. [91] об’єкт підвищеної небезпеки – 

об’єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються 

або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у 

кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а 

також інші об’єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою 

виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру. 

Враховуючи положення чинного законодавства, еколого-небезпечними 

об’єктами можуть вважатися ті, що власною діяльністю чи своїм фактичним 

існуванням провокують (або існує така вірогідність) настання екологічної небезпеки, 

а також те, що до переліку еколого небезпечних об’єктів включаються небезпечні та 

потенційно небезпечні об’єкти, аварії на яких можуть спричинити або вже 

спричинили шкідливий вплив на життя та здоров’я людей і довкілля. Відповідно до 

Переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну 

небезпеку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 

2013 р. № 808 [92], сфера теплової енергетики й ТЕС включені до цього переліку. 

Дана Постанова розроблена на базі Додатку I до Конвенції про доступ до інформації, 

участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, 

що стосуються довкілля (Орхуської Конвенції) від 25 червня 1998 р. [93], 
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ратифікованої Законом України від 6 липня 1999 р. Так, в Додатку І Орхуської 

Конвенції перераховано види діяльності, які регулюються цією Конвенцією, до яких 

належить, зокрема, діяльність об’єктів енергетики – теплових  електростанцій та 

інших установок для спалювання тепловою потужністю 50 МВт і вище. Крім того, 

Міністерство екології та природних ресурсів України офіційно інформує 

громадськість про об’єкти, які є найбільшими забруднювачами в Україні. Серед 

таких об’єктів значне місце займають ТЕС, що додатковий раз слугує 

підтвердженням рівня небезпечності ТЕС й підсилює практичне значення правового 

регулювання охорони навколишнього природного середовища й забезпечення 

екологічної безпеки від викидів таких стаціонарних джерел забруднення. 

До того ж, теплові електростанції являються одним з основних джерел 

забруднення навколишнього природного середовища. Таке твердження ґрунтується 

на положеннях Закону Україн «Про Основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року» від 21 грудня 2010 р. [94], де 

зазначено, що основними забруднювачами атмосферного повітря є, зокрема, 

підприємства електро- і теплоенергетики; від таких стаціонарних джерел 

забруднення 40 % загального обсягу викидів забруднюючих речовин  надходять в 

атмосферне повітря.   

Слід зауважити, що моя позиція щодо належності господарської діяльності 

теплових електростанцій до екологічно небезпечної ґрунтується на аналізі положень 

екологічної доктрини, присвячених дослідженню окремих аспектів забезпечення 

екологічної безпеки в процесі здійснення екологічно небезпечних видів діяльності. 

Зокрема, це роботи Г. І. Балюк [95], М. О. Фролова [41], Н. О. Максіменцевої [37], 

О. В. Сушик [40] та інших. 

На підставі аналізу сучасних досліджень у сфері виробництва електричної та 

теплової енергії, вважаємо за доцільне звернути увагу на загальну тенденцію 

неврахування ступеня актуальності загроз, які виникають внаслідок здійснення 

господарської дільяності ТЕС. Таке неврахування зумовлено неусвідомленням 

реальної екологічної небезпеки від діяльності теплових електростанцій як одного з 
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різновидів антропогенного впливу на довкілля. Зокрема, згідно з аналітичними 

матеріалами Організації економічного співробітництва та розвитку вугільна 

енергетика призведе до викиду більш, ніж 500 млрд тонн вуглекислого газу в 

атмосферу в період до 2050 року, а отже, буде перевищено поріг для небезпечного 

зміни клімату [96]. Крім того, в доповіді, опублікованій CEE Bankwatch Network, 

зазначено, що країни-учасниці Енергетичного Співтовариства ризикують даремно 

витрати значні матеріальні ресурси на спорудження застарілої централізованої 

енергетичної інфраструктури, якщо не буде переглянута енергетична політика і не 

буде обрано нового напряму розвитку енергетики, спрямованого на зменшення 

викидів парникових газів для боротьби зі зміною клімату [97]. Таким чином, станом 

на сьогодні проблема діяльності теплових електростанцій є надзвичайно актуальною 

не лише для забезпечення екологічної безпеки України, але і для транснаціональної 

екологічної безпеки держав.  

Зважаючи на те, що ТЕС здійснюють негативний вплив на навколишнє 

природне середовище та є об’єктами підвищеної екологічної небезпеки, на думку В. 

В. Ярчак, їм властиві ознаки таких об’єктів: речовий та технологічний вираз; 

екологічний ризик; підвищена екологічна небезпека; негативний вплив, який 

можуть створювати ТЕС на довкілля; перехідний характер екологічного ризику. 

Разом з тим, як наголошує дослідниця, підприємство, як єдиний майновий комплекс 

(у тому числі, ТЕС як підприємство), на якому виготовляються, здобуваються, 

використовуються, переробляються, утворюються, зберігаються, транспортуються, 

знищуються небезпечні речовини та використовується технічне устаткування, не є 

об’єктом підвищеної екологічної небезпеки, а визнається небезпечним виробничим 

об’єктом. Об’єкти підвищеної екологічної небезпеки – це предмети матеріального 

світу та технології, які створюють реальну (потенційну) загрозу негативного впливу 

на довкілля, наслідком якого може бути виникнення надзвичайної екологічної 

ситуації [98, c. 14]. 

На підставі викладеного, вважаємо, що аналізуючи негативний вплив ТЕС на 

довкілля, слід вести мову не про безпосередний вплив ТЕС на навколишнє природне 

http://bankwatch.org/publications/climate-change-time-energy-community-take-action
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середовище, а про екологічний вплив на довкілля саме господарської діяльності 

теплових електростанцій. Так, на переконання вчених, які займаються дослідженням 

промислової екології, екологічний вплив на довкілля від діяльності теплових 

електростанцій полягає у: 

а) забрудненні атмосфери, що проявляється в порушенні конвекції повітря, 

його щільності та аерозольних властивостей. Зокрема, тверде паливо (буре і кам’яне 

вугілля, антрацитовий штиб, деревина, торф та горючі сланці) при згорянні утворює 

різні хімічні речовини, рідке паливо (мазут, дизельне, котельно-пічне і сланцеве 

масло) вміщує в своєму складі широкий ряд оксидів та сіркових сполук;  

б) забрудненні гідросфери як наслідок взаємодії теплоенергетики з 

гідросферною оболонкою, призводить до зміни водообміну, що негативно впливає 

на розвиток та існування гідро біонтів (тобто, морських та прісноводних організмів, 

які постійно живуть у водному середовищі). Основними факторами впливу ТЕС на 

гідросферу є викиди теплоти, внаслідок чого може сформуватися постійне локальне 

підвищення температури у водоймі, зміна умов льодоставу, паводків, 

випаровування, а також заростання водойм водоростями, порушення кисневого 

балансу тощо;  

в) забрудненні літосфери внаслідок розміщення золошлаковідвалів, які 

забруднюють грунтові води та грунтовий шар прилеглих сільськогосподарських 

угідь, територій сельбищ них зон [99, c. 40-43]. 

Слід відмітити, що в еколого-правовій науковій літературі окремо виділяється 

такий об’єкт впливу на навколишнє природне середовище, у тому числі, у сфері 

теплоенергетики, як клімат. На думку К. А. Прохоренко, це зумовлено феноменом 

еволюційного перетворення клімату з об’єкта природи у перетворений 

антропогенним впливом об’єкт, що потребує об’єктивації універсального 

визначення клімату в правовому регулюванні середовищеоохоронного та 

антропоохоронного блоків еколого-правових відносин, що в сукупності формують 

предмет правового регулювання впливів діяльності на клімат. З точки зору 

дослідниці, подолання такої безоб’єктності може бути реалізовано шляхом розробки 
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комплексного правового регулювання негативної (охоплює скорочення викидів 

парникових газів) і позитивної (енергозбереження, поліпшення якості поглиначів і 

накопичувачів парникових газів, пом’якшення і адаптація до зміни клімату) 

поведінки суб'єктів екологічних відносин [100, c. 72,73]. 

В юриспруденції наголошується, що ступінь небезпеки та масштаби 

негативного впливу на довкілля об’єктів підвищеної небезпеки (у тому числі, 

господарської діяльності теплових електростанцій) залежать від: походження 

негативного впливу (техногенного, антропогенного, природного тощо); характеру 

негативного впливу на довкілля (матеріальний (забруднення, засмічення, 

виснаження природних об’єктів довкілля тощо), формальний (споживання 

природного ресурсу з порушенням встановлених правил охорони відповідних 

об’єктів та забезпечення екологічної безпеки)); способу негативного впливу 

(прямого чи опосередкованого) тощо [98, c. 15]. 

На нашу думку, негативний вплив на навколишнє природне середовище від 

господарської діяльності теплових електростанцій слід поділяти на прямий 

(безпосередній) та непрямий (опосередкований). Так, до факторів безпосереднього 

екологічного впливу ТЕС на напвколищнє природне середовище належать ті, що 

пов’язані з експлуатацією насамперед об’єктів і систем тепло електроенергетики. До 

опосередкованих – фаткори, що виникають при створенні умов для функціонування 

та господарської діяльності теплових електростанцій (наприклад, вплив на довкілля 

при транспортуванні палива на ТЕС, при виготовленні теплоелектроенергетичного 

обладнання тощо). В свою чергу, вважаємо, що фактори прямого та непрямого 

екологічного впливу від виробництва електричної та теплової енергії можна 

розділити на загальні, тобто властиві всім об’єктам електроенергетики (відчуження 

та механічні порушення земельних ресурсів, вилучення території і т.д.), групові, 

властиві окреми групам об’єктів електроенергетики (теплове та хімічне забруднення 

води, грунтів, повітряного басейну, акустичний вплив та ін.), а також специфічні, 

властиві лише окремим електроенергетичним об’єктам (викиди забруднюючих 

речовин і парникових газів, утворення шламонакопичувачів, зон підвищеної 
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напруженості електромагнітного поля, забруднення газоподібними, рідкими і 

твердими відходами тощо). 

Відмітимо, що характерною особливістю господарської діяльності теплових 

електростанцій як об’єкта підвищеної екологічної небезпеки є те, що забруднення 

довкілля має місце  не лише у разі порушення технологічних режимів роботи 

устаткування чи аварійної ситуації; таке забруднення має перманентний стан, 

оскільки навколишнє природне середовище зазнає негативного впливу і за 

нормальних умов роботи ТЕС, що зумовлено технологічними виробничими 

процесами ТЕС. У зв’язку з цим, наслідки на довкілля можуть відчуватися не лише в 

момент безпосереднього забруднення, але й протягом тривалого проміжку часу після 

такого забруднення. Це пояснюється наступними чинниками: 

- діяльність ТЕС як фактор впливу на довкілля охоплює процеси 

доексплуатації, експлуатації та постексплуатації; 

- постійним нарощуванням обсягів продуктів діяльності господарського 

процесу при пріоритетності техніко-економічних показників над екологічними; 

- утворенням і накопиченням відходів в процесі діяльності теплових 

електростанцій у різних агрегатних станах, у складі яких є забруднюючі речовини 

різних класів небезпеки; 

- наявність численних забруднювачів навколишнього природного середовища в 

процесі здійснення господарської діяльності теплових електростанцій; 

- відсутність дбайливого ставлення природних ресурсів в процесі діяльності 

теплових електростанцій; 

- відсутність достовірної інформації про наслідки негативного впливу 

діяльності теплових електростанцій на довкілля. 

Окрім того, до факторів небезпечного впливу ТЕС на довкілля належать: 

вилучення та механічні порушення земельних ділянок та інших територій; теплове 

та хімічне забруднення води, ґрунтів, зволожуюче забруднення повітряного басейну, 

акустичний вплив; викиди забруднюючих речовин і парникових газів; утворення 

золовідвалів та шламонакопичувачів для ТЕС, утворення інших відходів; утворення 
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зон підвищеної напруженості електромагнітного поля тощо. В еколого-правовій 

літературі присутність екологічного ризику розглядається як характеристика 

екологічної небезпеки будь-якої господарської діяльності, а сам екологічний ризик 

характеризується такими особливостями, як: антропоцентрична спрямованість; 

поліваріантність форм його походження; обмеженість можливості абсолютного його 

визначення; кумулятивність та субституційність [41, c. 8]. 

Розглядаючи екологічний ризик в процесі виробництва електричної та 

теплової енергії, слід зазначити наступне. За своїм походженням термін 

«екологічний ризик» є складовою більш широкої категорії – ризику. Так, в 

Юридичній енциклопедії під ризиком у праві розуміється небезпечність виникнення 

непередбачуваних витрат очікуваного прибутку, доходу, майна, коштів у зв’язку з 

випадковою зміною умов економічної діяльності, несприятливими обставинами або 

дією непереборної сили; ступінь імовірності певної негативної події, яка може 

відбутися у певний час або за певних обставин, тобто можлива подія, поява якої має 

ймовірний і випадковий характер та зумовлює небажані наслідки для учасника 

відповідних правовідносин [101, c. 317-318]. 

Аналізуючи дане визначення, В. Г. Ярощук зауважує, що вищенаведена 

дефініція не дає відповіді на питання, яким чином між собою співставляються 

поняття ризику та небезпеки, що є досить важливим при з’ясуванні правової 

природи екологічного ризику [102, c. 184].  

В наукі екологічного права питання співвідношення ризику й небезпеки 

залишається актуальним. Як наголошує В. І. Андрейцев, екологічний ризик є 

істотною ознакою екологічної небезпеки, враховуючи, що він відбиває її об’єктивну 

сутність – вірогідність настання небезпеки [28, c. 42]. 

Характеризуюч екологічний ризик, Ю. Л. Власенко пов’язує його з 

можливістю заподіяння шкоди або усвідомленням виникнення подій у просторі та 

часі з небажаними наслідками. Так, вчена наголошує, що ризик є кількісною 

величиною і визначається як добуток імовірності негативної події на величину 

можливої шкоди від неї [103, c. 55-56]. 
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Досліджуючи місце екологічного ризику в системі екологічної безпеки, М. О. 

Фролов наголошує, що: а) ризик є найбільш загальною ознакою екологічної безпеки, 

безперервно існуючою, притаманною усім без винятку проявам небезпеки у 

різноманітних її формах; б) ризик є найбільш суттєвою ознакою екологічної безпеки 

і характеризує рівень її забезпеченності; в) ризик як специфічна ознака екологічної 

безпеки відрізняє її від інших тотожних категорій, зокрема, від технічних та 

технологічних ризиків; г) екологічний ризик впливає на формування такого змісту 

екологічної безпеки, який відтворює якісну характеристику екологічної безпеки по 

відношенню до усіх інших категорій у правовій системі і не може охоплюватися 

іншими правовими поняттями; д) ризик характеризує всезагальність та 

універсальність екологічної безпеки як у системі права екологічної безпеки так і у 

системі екологічного права і законодавства, обумовлює пріоритетність вимог 

екологічної безпеки у матеріально-перетворюючий діяльності людства [41, c. 7-8]. 

Л. О. Бондар зазначає, що істотною ознакою екологічного ризику є ймовірність 

настання екологічно небезпечних наслідків, в той час як екологічна небезпека є 

станом загроженості довкілля. На думку науковця, екологічна небезпека включає в 

себе екологічний ризик, оскільки у випадку проявлення екологічної небезпеки 

негативні чинники вже справляють згубний вплив на довкілля, тому таке явище не 

охоплюється поняттям ризику. Разом з тим, ризик характеризує стан не проявленого 

негативного впливу на довкілля, тобто лише ймовірність такого впливу [104, c. 43-

44].  

На наш погляд, раціональною є точка зору М. В. Краснової, яка розглядає 

екологічний ризик як кількісну міру небезпеки [33, c. 317], що вважаємо більш 

ефективним, оскільки екологічний ризик виступає одиницею виміру між 

екологічною безпекою та екологічною небезпекою ТЕС й визначає рівень їх 

екологічної безпечності. Це пояснюється тим, що екологічні ризики при виробництві 

електричної та теплової енергії виникають у результаті специфічності властивостей 

функціонування самого цього об’єкту. Ймовірність та випадковість можливих 

негативних наслідків небезпечного впливу при виробництві електричної та теплової 
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енергії на довкілля зумовлює законодавчо встановлену спеціальну правосуб’єктність 

суб’єктів господарювання при цьому.  

У законодавсті України поняття ризику міститься в Законі України «Про 

об’єкти підвищеної небезпеки», яке визначається як ступінь імовірності певної 

негативної події, яка може відбутися в певний час або за певних обставин на 

території об’єкта підвищеної небезпеки і/або за його межами (ст. 1).  

Ст. 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 р. [105] встановлено, що ризик –

ймовірність виникнення негативних наслідків від провадження господарської 

діяльності та можливий розмір втрат від них, що вимірюється у кількісних та 

якісних показниках.  

Закон України «Про основи національної безпеки України» хоча й не містить 

визначення поняття «екологічний ризик», проте вказує на зростання ризиків 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів, а Закон 

України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на 

період до 2020 року» у Загальних положеннях констатує високий ризик виникнення 

надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру території України, а 

аналіз і прогнозування екологічних ризиків визначає одним з принципів 

національної екологічної політики.  

Занепокоєність питань регулювання ризиків підтверджується і даними 

Рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я з якості повітря в Європі, 

Рекомендацій організації охорони здоров’я за якістю повітря в світі та Додатком 2 

Звіту Альянсу з охорони здоров’я та довкілля (HEAL) [106], де наводяться 

нормативні значення, що стосуються атмосферного повітря, граничних показників 

викидів вугільних електростанцій, перевищення яких несуть ризики для здоров’я. 

У вітчизняному законодавстві нормативне визначення дефініції екологічного 

ризику наведено в Методичних рекомендаціях «Обстеження та районування 

території за ступенем впливу антропогенних чинників на стан об’єктів довкілля з 

використанням цитогенетичних методів», затверджених наказом Міністерства 
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охорони здоров’я від 13 березня 2007 р. № 116 [107], відповідно до яких екологічний 

ризик – це вірогідність навмисних або випадкових, поступових та катастрофічних 

антропогенних змін існуючих природних об’єктів, факторів та екологічних ресурсів. 

Таким чином, у законодавстві України категорія екологічного ризику при 

виробництві електричної та теплової енергії неодноразово згадується у нормативно-

правових актах, проте на законодавчому рівні, особливо в Законах України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», «Про теплопостачання», «Про 

електроенергетику» та в інших спеціальних актах досліджуваної сфери не 

наводиться. Разом з тим, слід наголосити, що відповідно до Концепції пріоритетних 

напрямів розвитку науки і техніки, яка є додатком до постанови Кабінету Міністрів 

України від 22 червня 1994р. № 429 «Про реалізацію пріоритетних напрямів 

розвитку науки і техніки» [108] визначення екологічного ризику для здоров’я 

населення є одним з напрямів розроблення систем екологічної безпеки країни. 

Вважаємо, що на рівень правового забезпечення екологічної безпеки в сфері 

виробництва електричної та теплової енергії мають впливати такі чинники, як:  

1) законодавче закріплення категорії «екологічний ризик» та його поняття;  

2) закріплення обов’язку уповноважених державних органів забезпечувати 

ідентифікацію екологічних ризиків з точки зору систематичного їх виявлення, 

вивчення та управління;  

3) закріплення обов’язку оператора ТЕС проводити оцінку екологічного 

ризику шляхом визначення його ймовірності та розмірів можливих збитків від аварій 

та катастроф на них;  

4) закріплення можливих засобів зниження ризиків, а саме: анулювання 

дозволів у цій сфері, що виключає будь-яку діяльність у зоні ризику;  

5) запобігання втрат шляхом здійснення превентивних заходів;  

6) страхування як розподіл можливих втрат серед великого кола фізичних та 

юридичних осіб, що піддаються ризику;  

7) покриття збитків за рахунок резервних фондів;  

8) закріплення зобов’язання уповноважених суб’єктів у сфері виробництва 
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електричної та теплової енергії здійснювати обов’язкове планування можливих 

екологічних ризиків (моніторинг екологічних ризиків), а також шляхів їх 

запобігання.  

Отже, пропонуємо екологічний ризик у сфері виробництва електричної та 

теплової енергії розглядати як ймовірність виникнення негативних змін у 

навколишньому природному середовищі, включаючи віддалені наслідки, внаслідок 

небезпечного впливу на нього об’єктів ТЕС, що спричиняє дисбаланс існуючого 

стану довкілля та негативно впливає на життя і здоров’я людини з врахуванням 

загрози екологічної небезпеки та факторів, що впливають на ймовірність завдання 

шкоди навколишньому природному середовищу і розміру потенційних збитків. На 

мою думку, в нашому випадку у визначення екологічного ризику доцільно покласти 

не «ймовірність», а «кількісну міру», оскільки цей вид діяльності випірюється в 

кількісних і якісних показниках та підлягає страхуванню, а тому через інститут 

стахування можна закласти грошову оцінку відповідальності операторів ТЕС, якщо 

їх можна так назвати. Таким чином, на організаційномі рівні можна мінімізувати 

ризики. 

Екологічні ризики у вказаній сфері можуть класифікуватися за такими 

критеріями:  

а) залежно від стадії промислового процесу та виду діяльності теплових 

електростанцій на: екологічні ризики при плануванні та проектуванні ТЕС; 

екологічні ризики при розміщенні, будівництві та введенні в дію ТЕС; екологічні 

ризики реконструкції діючих ТЕС, удосконаленні існуючих і впровадженні нових 

технологічних процесів та устаткуваннь на ТЕС; екологічні ризики в процесі 

виробництва електричної та теплової енергії, виробництва й постачання теплової 

електроенергії;  

б) залежно від можливих наслідків негативного впливу промислової діяльності 

теплових електростанцій: екологічні ризики, пов’язані з негативними наслідками 

для життя і здоров’я людини; екологічні ризики, пов’язані з негативними наслідками 

для навколишнього природного середовища (ризики для атмосфери, гідросфери, 
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тваринного й рослинного світу, ґрунтового покриву тощо);  

в) залежно від стану ТЕС на момент здійснення окремих стадій промислового 

процесу на: екологічні ризики при нормальному функціонуванні ТЕС; екологічні 

ризики при виникненні непередбачуваних та специфічних ситуацій;  

г) залежно від підстав виникнення ризиків на: екологічні ризики, що 

виникають унаслідок незалежних від людини обставин; екологічні ризики, що 

виникають унаслідок порушення технологічних процесів, недотримання 

нормативних вимог чи інших правил безпеки;  екологічні ризики, що виникають 

унаслідок недотримання норм гранично допустимих викидів забруднюючих 

речовин;  екологічні ризики при порушенні правил особистої безпеки в процесі 

виробництва електричної та теплової енергії;  

д) залежно від типу впливу ТЕС на: ризики теплового впливу; ризики 

шумового впливу; ризики небезпеки загорань та вибухів; ризики хімічного впливу; 

ризики пилового впливу тощо. 

На підставі вищевикладеного, на наше переконання, екологічну безпеку 

промислової діяльності теплових електростанцій як об’єкта підвищеної екологічної 

небезпеки слід розглядати як стан врегульованих системою правових норм 

комплексних суспільних відносин, що виникають з приводу здійснення діяльності 

при плануванні, проектуванні, розміщенні, будівництві, введенні в дію нових і 

реконструкції діючих ТЕС, удосконаленні існуючих і впровадженні нових 

технологічних процесів та устаткувань, а також в процесі виробництва електричної 

та теплової енергії, виробництві й постачанні теплової електроенергії, при 

розміщенні відходів, при якому забезпечується гарантоване державою право 

громадян на безпечне для здоров’я та життя навколишнє природне середовище, 

мінімізуються ризики цього виду діяльності шляхом попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій та усунення інших потенційних негативних наслідків. 

 

1.4. Нормативно-правове регулювання екологічної безпеки теплових 

електростанцій в Україні 
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Ефективність правового регулювання екологічної безпеки ТЕС залежить 

насамперед від стану національного законодавства, яке повинно володіти 

системними властивостями, наявними різноманітними засобами, які здатні 

забезпечити зв’язки між елементами правовідносин, на які вони спрямовані, та 

можливістю їх ефективного використання і застосування. Аналіз системи правових 

норм у сфері регулювання екологічної безпеки ТЕС включає їх пошук з точки зору 

виявлення в них таких засад, в яких відбиваються екологічні інтереси суспільства, 

держави та окремих осіб в галузі розміщення, проектування, будівництва, 

реконструкції, введення в дію та експлуатації ТЕС, мети та завдання охорони 

довкілля і забезпечення екологічної безпеки в цій сфері, а також взаємопов’язані між 

собою, однак, різні за змістом нормативно-правових акти, які й утворюють єдину 

правову спільність. 

На сьогодні в Україні існує передусім розвинуте галузеве законодавство, яким 

регулюється господарська діяльність в галузі енергетики та окремих сферах 

паливно-енергетичного комплексу, зокрема, в електроенергетиці, одним з об’єктів 

якої є ТЕС. Нормативно-правове регулювання сфери розміщення, проектування, 

будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації ТЕС містить розгалужену 

систему правових норм, які визначають і регулюють організаційно-правові, 

адміністративні, фінансові, цивільно-правові, господарські, земельні, екологічні та 

інші відносини. Разом з тим, метою цього наукового дослідження є виокремлення 

його еколого-правових інструментів, спрямованих на регулювання екологічної 

безпеки ТЕС в Україні. Така спрямованість дослідження обумовлена фактом стрімкої 

екологізації всіх сфер діяльності суспільства й особливо таких, що є екологічно 

небезпечними та несуть у собі потенційну загрозу виникнення екологічної шкоди. 

До таких сфер законодавством віднесено такий об’єкт у сфері виробництва 

електричної та теплової енергії, як ТЕС (п.1 Переліку видів діяльності та об’єктів, 

що становлять підвищену екологічну небезпеку, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 808), й фактично їх розміщення, 
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проектування, будівництво, реконструкцію, введення в дію та експлуатацію (ст. 51 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»). 

Слід зазначити, що правові норми та приписи щодо регулювання екологічної 

безпеки ТЕС знайшли своє закріплення у численних нормативних актах України, та 

у своїй сукупності можуть носити комплексний міжгалузевий характер. У науковій 

літературі зазначається, що система національного екологічного законодавства у 

сфері правового регулювання господарської діяльності теплових електростанцій 

засновується на: (1) конституційному регулюванні екологічних правовідносин, що 

закріплює найважливіші принципи і форми використання природних ресурсів, 

екологічні права громадян, вимоги з охорони довкілля й екологічної безпеки; (2) 

еколого-правовому регулюванні, що ґрунтується на законодавчих актах та еколого-

правових нормах; (3) міжнародно-правовому регулюванні шляхом ратифікації 

законодавчим органом держави міжнародних конвенцій на рівні ООН, актів 

Європейського Союзу, дво- та багатосторонніх міждержавних угод, а також 

забезпечення пріоритету міжнародних еколого-правових норм, гармонізації 

національного законодавства з принципами й положеннями міжнародного права 

[72].  

У цьому дисертаційному дослідженні, використовуючи системно-структурно-

функціональний метод дослідження правових норм, вважаємо за доцільне виділити 

такі групи нормативно-правових актів у сфері регулювання екологічної безпеки 

ТЕС: 

а) акти, які визначають державну політику у галузі забезпечення екологічної 

безпеки у сфері функціонування ТЕС, в тому числі, ті, які встановлюють систему 

органів та їх повноваження щодо реалізації цієї політики;  

б) акти, які визначають правовий статус та повноваження органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні питань забезпечення 

екологічної безпеки ТЕС; 

в) акти, які встановлюють вимоги екологічної безпеки у сфері енергетики 

взагалі, та в сфері функціонування ТЕС зокрема; 
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г) акти, які зобов’язують суб’єктів господарювання з функціонування ТЕС 

дотримуватись вимог раціонального використання природних ресурсів, охорони 

довкілля та забезпечення екологічної безпеки; 

д) акти, які встановлюють заходи еколого-економічного характеру до суб’єктів 

господарювання з функціонування ТЕС;  

е) акти, які встановлюють заходи юридичної відповідальності суб’єктів 

господарювання в окресленій галузі за порушення вимог екологічної безпеки;  

є) акти, які встановлюють вимоги міжнародного та європейського 

законодавства у цій галузі. 

Перш за все, звернемося до нормативного блоку, що торкається державної 

політики в галузі забезпечення екологічної безпеки у сфері функціонування ТЕС, в 

тому числі, до правових норм, які встановлюють систему органів та їх повноваження 

щодо реалізації цієї політики. Так,  відповідно до концептуальних засад державної 

політики України у досліджуваній сфері, які визначені Декларацією про державний 

суверенітет України, Україна дбає про необхідність заборони будівництва та 

припинення функціонування будь-яких підприємств, установ, організацій, в тому 

числі й ТЕС, як об’єкту, що спричиняє загрозу екологічній безпеці (абз. 3 Розділу 7). 

Основні принципи екологічної політики України, що поширюють свою дію й 

на діяльність ТЕС, викладені у нормах Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», відповідно до якого виокремлено: пріоритетність вимог 

екологічної безпеки; запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього 

природного середовища; екологізація матеріального виробництва на основі 

комплексності рішень у питаннях охорони навколишнього природного середовища, 

використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, широкого 

впровадження новітніх технологій; гласність і демократизм при прийнятті рішень, 

реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища; науково 

обгрунтоване нормування впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє 

природне середовище; безоплатність загального та платність спеціального 

використання природних ресурсів для господарської діяльності; компенсація шкоди, 
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заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища; поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони 

навколишнього природного середовища та ін. (ст. 3).  

Фактично мова йде про такі норми-принципи екологічної політики України, 

як: а) пріоритет екології над економікою, поступовий та поетапний перехід до нових 

механізмів державного управління у сфері реалізації екологічної політики; б) 

відповідність механізму державного управління у сфері реалізації екологічної 

політики фактичному стану розвитку суспільства; в) узагальнення позитивного 

вітчизняного та зарубіжного досвіду з метою вирішення екологічних проблем; г) 

участь держави у фінансуванні екологічних проблем; д) забезпечення сталого і 

невиснажливого природокористування; е) неперервне екологічне виховання, 

екологічна освіта й отримання екологічної інформації [109, c. 8-9]. 

Екологічна безпека ТЕС є однією зі складових загальної безпеки, що 

формують систему національної безпеки України. Законом України «Про основи 

національної безпеки України» серед пріоритетних національних інтересів  виділено 

забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і 

суспільства, збереження навколишнього природного середовища та раціональне 

використання природних ресурсів (ст. 6), серед основних реальних та потенційних 

загроз національній безпеці України й стабільності в суспільстві – нераціональне, 

виснажливе використання мінерально-сировинних природних ресурсів як 

невідновлюваних, так і відновлюваних; погіршення екологічного стану водних 

басейнів, загострення проблеми транскордонних забруднень та зниження якості 

води; застарілість та недостатня ефективність комплексів з утилізації токсичних і 

екологічно небезпечних відходів (ст. 7), серед основних напрямів державної 

політики з питань національної безпеки – впровадження у виробництво сучасних, 

екологічно безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій, підвищення 

ефективності використання природних ресурсів, розвиток технологій переробки та 

утилізації відходів; поліпшення екологічного стану річок України, насамперед 

басейну р. Дніпро, та якості питної води; запобігання забрудненню Чорного та 

http://zakon.rada.gov.ua/go/964-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/964-15
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Азовського морів та поліпшення їх екологічного стану; стабілізація та поліпшення 

екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-Придніпровського 

регіону; недопущення неконтрольованого ввезення в Україну екологічно 

небезпечних технологій, речовин і матеріалів, збудників хвороб, небезпечних для 

людей, тварин, рослин, організмів; реалізація заходів щодо зменшення негативного 

впливу глобальних екологічних проблем на стан екологічної безпеки України, 

розширення її участі у міжнародному співробітництві з цих питань (ст. 8). 

Крім того, на рівні основних засад національної безпеки, національної 

політики, в тому числі, екологічної, питанню регулювання екологічної безпеки ТЕС 

держава приділила увагу у Постанові Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. 

№ 188 «Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони 

довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» 

[110], де зазначено про необхідність: перегляду вимог щодо екологічної безпеки, 

екологічних нормативів та впровадження нових, розроблення природоохоронних 

заходів з метою докорінного оздоровлення екологічного стану згідно з 

довгостроковою концепцією широкого розвитку теплоенергетики на основі твердого 

палива (підрозділ 18 Розділу І). З метою створення та впровадження системи 

екологічних нормативів у сфері виробництва електричної та теплової енергії даним 

нормативно-правовим актом передбачено розробку єдиних екологічих нормативів 

різних чинників негативного впливу на довкілля, організацію різних рівнів 

моніторингу довкілля та створення бази даних для проведення подальшого аналізу 

та прогнозну оцінки стану довкілля (підрозділ 18 Розділу І). Також у Постанові 

наголошується, що ТЕС є одним з основних забруднювачів атмосферного повітря та 

забруднення земель через накопичення значної кількості відходів (золи, шлаків, 

пилу) (абз.1 Розділу ІІ). 

Господарський кодекс Украни від 16 січня 2003 р. [111] до конституційних 

основ правового господарського порядку в Україні відносить забезпечення 

державою екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території 

України (ч. 2 ст. 5); одним із загальних принципів господарювання визначає 
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забезпечення екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки 

суспільства і держави (ч. 1 ст. 6), а також здійснення державою екологічної політики, 

що забезпечує раціональне використання та повноцінне відтворення природних 

ресурсів, створення безпечних умов життєдіяльності населення (ч. 2 ст. 10). Крім 

того, кодекс має також норму, що покладає обов’язок державного контролю та 

нагляду за господарською діяльністю загалом й ТЕС зокрема у сфері виробництва і 

праці, що включає екологічну безпеку та у зовнішньоекономічній діяльності – з 

питань технологічної, економічної, екологічної та соціальної безпеки (ч. 3 ст. 19). 

Законом України  «Про основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики на період до 2020 року» констатується факт перевищення показнікив 

техногенного навантаження на навколишнє природне середовище в Україні та 

низьку тривалість життя, що значною мірою зумовлено забрудненням 

навколишнього природного середовища внаслідок провадження виробничої 

діяльності підприємствами, серед яких виділено підприємства паливно-

енергетичного комплексу (абз. 2 Розділу 1). 

Зауважимо, що приєднання України та її регіонів до загальноєвропейського 

процесу регіоналізації вимагає від неї застосування механізмів регіонального 

розвитку, за змістом подібних тим, що використовуються в країнах Європи і, перш за 

все, щодо впровадження механізмів програмно-цільового підходу, тому доречно 

звернутися до засад державної політики в досліджуваній галузі, що визначаються 

Законом України, яким ратифіковано Угоду про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії 

і їхніми державами-членами, з іншої сторони [112]. Так, даним Законом встановлено 

принципи співробітництва у сфері підвищення рівня екологічної безпеки, зокрема, в 

таких сферах, як: (1) імплементація енергетичних стратегій та політик і 

розвиток/опрацювання прогнозів та сценаріїв тощо; (2) створення ефективних 

механізмів вирішення потенційних кризових ситуацій в енергетиці у дусі 

солідарності; (3) модернізація та посилення наявної енергетичної інфраструктури, 

яка становить спільний інтерес, зокрема енергогенеруючі потужності, цілісність, 
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надійність та безпеку енергетичних мереж, поступову інтеграцію 

електроенергетичної системи України до європейської електроенергетичної мережі, 

створення нової енергетичної інфраструктури, яка становитиме спільний інтерес, з 

метою диверсифікації джерел, постачальників енергії та шляхів і методів її 

транспортування, що відповідатиме принципам економічної доцільності та 

збереження навколишнього середовища; (4) сприяння енергоефективності та 

енергозбереженню, у тому числі шляхом формування політики щодо 

енергоефективності та структури права і нормативно-правової бази з метою 

досягнення значного прогресу відповідно до стандартів ЄС; (5) просування 

Механізму спільного запровадження Кіотського протоколу до Рамкової конвенції 

Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату 1997 року з метою зменшення 

викидів парникових газів; (6) науково-технічне співробітництва та обміну 

інформацією з метою розвитку та удосконалення технологій у сфері виробництва 

енергії, її транспортування, постачання та кінцевого споживання, особливу увагу 

приділяючи енергозберігаючим і екологічно безпечним технологіям, зокрема 

вловлювання та зберігання вуглецю, ефективні та «чисті» технології у вугільній 

галузі, відповідно до встановлених принципів, визначених, зокрема, в Угоді про 

співробітництво у сфері науки та технологій між Україною та Європейським 

Співтовариством (ст. 338). 

Ряд норм, що визначають правовий статус та повноваження органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні питань забезпечення 

екологічної безпеки ТЕС, містять численні законодавчі акти. Зокрема, останні 

наділяють місцеві та регіональні органи державної влади, а також органи місцевого 

самоврядування вкрай важливими функціями та повноваженнями у сфері 

забезпечення екологічної безпеки. У Конституції України декларовано, що земля її 

надра та атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в 

межах території України, є об’єктами права власності Українського народу, від імені 

якого – права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування в межах визначених Конституцією (ст. 13).  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_194
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_194
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_194
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Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997р. 

[113] до виключних повноважень ради відносить: затвердження програм соціально-

економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних 

одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, в тому числі 

екологічних; вирішення питань регулювання земельних відносин; встановлення 

розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності 

відповідних територіальних громад; вирішення відповідно до закону питань про 

надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого 

значення, а також про скасування такого дозволу; прийняття рішень про організацію 

територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших 

територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних 

державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, які мають 

екологічну, історичну, культурну цінність і охороняються законом (ст. 26), 

визначення повноважень у сфері регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (ст. 33). 

Відповідно до Основних напрямів державної політики України у галузі 

охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпек, затверджених постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. 

№188, для реалізації державної екологічної політики визначено три рівні 

управління: національний, регіональний та місцевий (Розділ 16) та деталізовано 

перлік питань, що мають вирішуватись на кожному з них (Розділ 33). 

Норми права щодо державного нагляду та контролю у сфері діяльності, 

пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, містять, наприклад, положення Закону 

України «Про об’єкти підвищеної небезпеки», згідно з яким державний нагляд та 

контроль у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, 

здійснюють уповноважені законами органи влади, до відання яких віднесено й 

питання забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного 

середовища (ч.1 ст. 3), Господарського кодексу Украни, відповідно до якого, 

господарська діяльність, яка здійснюється з порушенням екологічних вимог, може 
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бути обмежена або зупинена Кабінетом Міністрів України, Радою Міністрів 

Автономної Республіки Крим, а також іншими уповноваженими органами в порядку, 

встановленому законом (ст. 246), Закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 р., що 

регулюють проведення екологічного контролю (ст. ст. 1, 3), Закону України «Про 

теплопостачання», де вказано, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання, під час 

здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) має право зупиняти 

експлуатацію теплових, тепловикористальних установок та мереж через їх 

незадовільний технічний стан та/або організацію їх експлуатації на підставі 

наявності загрози життю або здоров’ю працівників і населення або наявності 

передумов для виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного 

характеру (ч. 5 ст. 14), що у разі порушення законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища рішення про обмеження, тимчасову 

заборону (зупинення) чи припинення діяльності суб’єктів відносин у сфері 

теплопостачання приймають органи місцевого самоврядування і спеціально 

уповноважені органи виконавчої влади у межах своїх повноважень з урахуванням 

прав споживачів електричної та теплової енергії (ч. 2 ст. 27). 

Крім того, не менш важливими є норми, що стосуються правового статусу та 

повноважень окремих органів державної влади, розміщені у наступних нормативно-

правових актах: Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. [114] – 

предметом прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів є 

відповідність актів, які видаються всіма органами, підприємствами, установами, 

організаціями та посадовими особами, вимогам Конституції України та чинним 

законам до обов’язку прокурора належить додержання законів, що стосуються 

відносин охорони навколишнього середовища (ст.19); Закон України «Про Раду 

національної безпеки і оборони України» від 5 березня 1998 р. [115] – Рада 

національної безпеки і оборони України приймає рішення щодо визначення 

стратегічних національних інтересів України, концептуальних підходів та напрямів 
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забезпечення національної безпеки і оборони у екологічній сфері, заходів науково-

технологічного та екологічного характеру відповідно до масштабу потенційних та 

реальних загроз національним інтересам України (ч. 1 ст. 4 ); Закон України «Про 

Кабінет Міністрів України» від 27 лютого 2014 р. [116], – основне завдання Кабінету 

Міністрів України є забезпечення екологічної безпеки (ч.1 ст. 2), надання 

повноваження забезпечення проведення державної політики у сфері охорони 

природи, екологічної безпеки та природокористування розроблення та виконання 

державних і міждержавних екологічних програм, прийняття рішення про 

обмеження, тимчасову заборону (зупинення) або припинення діяльності 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності у разі 

порушення ними законодавства про охорону праці та навколишнього природного 

середовища (ч. 1 ст. 20); Закон України «Про місцеві державні адміністраціі» від 9 

квітня 1999 р. [117], – місцеві державні адміністраціі сприяють впровадженню нових 

екологічно безпечних технологій (ч. 2 ст. 22), розвитку міжнародного 

співробітництва в галузі екологічної безпеки (ч. 2 ст. 26), створенню на об’єктах 

систем управління якістю, систем екологічного управління (ч. 1 ст. 19) тощо. 

Всі ці нормативно-правові акти на рівні норм права констатують факт 

необхідності підвищеної уваги щодо регулювання екологічної безпеки ТЕС, але, на 

нашу думку, надають незначну кількість правових механізмів реалізації зазначеного. 

Саме тому спробуємо провести аналіз наступного блоку нормативно-правового 

регулювання, а саме: норм та приписів, які встановлюють вимоги екологічної 

безпеки у сфері енергетики взагалі, та в сфері функціонування ТЕС, зокрема. 

В нормативно правових актах зазначено, що функціонування ринку 

електричної енергії здійснюється з додержанням принципу енергоефективності та 

захисту навколишнього природного середовища.  

Якщо проаналізувати Закон України «Про електроенергетику», то можна 

віднайти наступні екологізовані норми, що стосуються сфери ТЕС. Так, ними 

визначено мету та пріоритети державної політики у цій галузі, екологічна складова 

тут представлена у вигляді принципу необхідності підвищення рівня екологічної 
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безпеки ТЕС, забезпечення раціонального споживання палива і енергії, додержання 

єдиних державних норм, правил і стандартів у відносинах, пов’язаних з 

виробництвом, передачею, постачанням, розподілом і використанням енергії (ст. 5), 

передбачено вимаги до об’єктів ТЕС додержуватись вимог законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища, нести відповідальність за його 

порушення і здійснювати технічні та організаційні заходи, спрямовані на зменшення 

шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, щодо забезпечення 

безпеки  населення, що мешкає в районі розташування ТЕС, шляхом 

встановлюються санітарно-захисних зон. З метою запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру через припинення 

електропостачання споживачам для них встановлюється  екологічна броня  

електропостачання (ст. 20). 

Дещо збігаються такі вимоги з положеннями Закону України «Про 

теплопостачання», де можна віднайти норми-принципи щодо державної політики у 

сфері теплопостачання, а саме: підвищення екологічної безпеки систем 

теплопостачання та створення умов для впровадження енергозберігаючих 

технологій (ст. 6). Крім того, висуваються вимоги до ТЕС дотримуватися положень 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища, нести 

відповідальність за його порушення і здійснювати технічні та організаційні заходи, 

спрямовані на зменшення шкідливого впливу об’єктів у сфері теплопостачання на 

навколишнє природне середовище (ст. 27). 

Закон України «Про енергозбереження» від 1 липня 1994 р. [119] напрямами 

державної політики енергозбереження визначає популяризацію екологічних переваг 

енергозбереження (п. є ч. 1 ст. 3), стимулювання раціонального використання 

паливно-енергетичних ресурсів (п. і ч. 1 ст. 3), визначення пріоритетних напрямів 

екологічно чистої енергетики (ч. 1 ст. 5). 

Законодавець виділяє також норми-принципи реалізаціїї такого завдання 

держави у сфері екології, як забезпечення раціонального використання природних 

ресурсів і мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище з урахуванням 
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соціально-економічних пріоритетів, фінансових і технічних обмежень, вимог 

національного законодавства, а також міжнародних природоохоронних зобов’язань 

України. Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики на період до 2020 року»  включає норму-вимогу щодо реалізації політики 

покращення екології в ПЕК паралельно з реалізацією політики енергозбереження та 

підвищення енергоефективності (Розділ 8).  

Наступним блоком досліджуваних норм є ті, які зобов’язують суб’єктів 

господарювання з функціонування ТЕС дотримуватись вимог щодо раціонального 

використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної 

безпеки, аналіз яких ми спробували здійснити за природними ресурсами та 

комплексами, а згодом – окремої групи правових норм у галузі регулювання 

екологічної безпеки в сфері промисловості. 

Враховуючи те, що взаємодія ТЕС з навколишнім природним середовищем та 

вплив на нього розпочинається ще на доексплуатаційній стадії, у зв’язку з цим, 

необхідною умовою забезпечення екологічної безпеки в досліджуваній сфері є 

дотримання численних базових правил охорони навколишнього середовища. 

Розпочнемо з того, що в сфері розміщення, проектування, будівництва, 

реконструкції, введення в дію та експлуатації ТЕС ми застосовуємо  загальні вимоги 

щодо охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки. Це, 

звичайно вимоги Конституції України, а саме: норми, які встановлюють, що 

кожному надається право на безпечне для життя і здоров’я довкілля (cт. 50), 

обов’язок держави щодо забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної 

рівноваги на території України (ст. 16), обов’язок використовувати власність, не 

погіршуючи екологічну ситуацію та не завдаючи шкоди природним якостям землі 

при цьому (ст. 41), обовязковість закріплення основ екологічної безпеки виключно 

законами (ст. 92). 

Нормативно-правовим актом, яким комплексно визначено правове, економічне 

й соціальне підґрунтя забезпечення охорони навколишнього природнього 

середовища як невід’ємної умови сталого економічного та соціального розвитку 
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України, є Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». 

Даний Закон містить положення про пріоритетність вимог екологічної безпеки, 

обов’язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів 

використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та 

іншої діяльності (ст. 3), збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої 

природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій і 

природних об’єктів, пов’язаних з історико-культурною спадщиною (ст. 1), а також 

закріплює механізм здійснення раціонального природокористування й охорони 

навколишнього природного середовища, можливість застосування економічних 

засобів впливу на фізичних і юридичних осіб при використанні ними природних 

ресурсів під час здійснення екологічно небезпечного виду діяльності (ст. 6), 

гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я людей 

(преамбула, ст. ст. 1, 3) та інші. Окрім того, норми названого Закону присвячені 

регулюванню екологічної безпеки ТЕС, оскільки встановлюють порядок безпечного 

розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та 

експлуатації ТЕС (ст. 51), вимоги щодо вжиття заходів із запобігання та 

недопущення перевищення встановлених рівнів акустичного, електромагнітного, 

іонізуючого та іншого шкідливого фізичного впливу на навколишнє природне 

середовище і здоров’я (ст. 54) та щодо зменшення обсягів утворення відходів, а 

також для їх утилізації, знешкодження або розміщення (ст. 55). 

Господарський кодекс України містить норму-імператив, відповідно до якої у 

разі здійснення господарської діяльності з порушенням екологічних вимог діяльність 

суб’єкта господарювання може бути обмежена або зупинена Кабінетом Міністрів 

України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, а також іншими 

уповноваженими органами в порядку, встановленому законом (ст. 246). 

Важливе значення в системі правових норми екологічної безпеки у галузі 

охорони навколишнього природного середовища на різних стадіях діяльності 

теплових електростанцій мають положення кодифікованих актів, інших нормативно-

правових актів, які стосуються відносин використання й охорони землі, надр, вод, 
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лісів та інших природніх компонентів.  

Зауважимо, що правове регулювання відносин щодо використання й охорони 

земель в процесі розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в 

дію та експлуатації  ТЕС в Україні здійснюється цілою низкою різногалузевих 

правових актів, неоднорідних за юридичною силою та характером. Так, Земельним 

кодексом України від 25 жовтня 2001 р. [120] встановлено вимоги охорони земель 

від забруднення стічними водами, пестицидами, агрохімікатами, відходами (ст. 164), 

щодо використання земель енергетичної системи та деталізовано окремі аспекти  

такого порудку (ст. 76), застереження щодо різних видів забруднення грунтів, а 

також питання здійснення стандартизації і нормування в галузі охорони земель та 

відтворення родючості забруднених ґрунтів, встановлення спеціальних 

охоронювальних зон (ст. ст. 165, 168).  

Аналогічні норми містяться в Законі України «Про охорону земель» від 19 

червня 2003 р. [121], що встановлює вимоги щодо системи заходів у галузі охорони 

земель загалом (Розділ 4) та земель при спорудженні та експлуатації лінійних 

інженерних споруд (ст. 44).  

Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон 

енергетичних об’єктів» визначає основним своїм завданням захист населення, 

земель та навколишнього природного середовища від несприятливої дії об’єктів 

енергетики, а також забезпечення їх безпечної експлуатації і запобігання та 

ліквідації аварій (ст. 2), а одним з принципів – поєднання інтересів забезпечення 

енергетичної безпеки держави та захисту навколишнього природного середовища 

(ст. 3). Крім того, цей нормативно-правовий акт закріплює особливості правового 

режиму спеціальних зон ТЕС (Розділ IV), порядок відшкодування збитків та 

реалізації відповідальності за порушення встановлених вимог (Розділ VII). 

Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною 

земель» від 19 червня 2003 р. [122] встановлює аналогічні вимоги щодо завдань 

(ст.2) та принципів (ст. 3) здійснення державного контролю за використанням та 

охороною земель, що стосується, в тому числі, земель, на яких розміщуються ТЕС. 
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Питання правового регулювання використання й охорони вод у сфері 

розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та 

експлуатації ТЕС знайшли відображення у Водному кодексі України від 6 червня 

1995 р. [123], який містить норми у сфері охорони водних ресурсів від засмічення 

внаслідок розміщення, проектування, будівництва, реконструкції і введення в дію 

підприємств, споруд та інших об’єктів, що можуть впливати на стан вод (ст. ст. 11, 

22, 96, 97, 107), щодо запобігання забрудненню вод добривами (ст. ст. 89, 103) і 

хімічними засобами (ст. ст. 37, 95, 100, 101, 103), охорони від забруднення і 

засмічення внаслідок втрат мастила, пального, хімічних, нафтових та інших 

забруднюючих речовин (ст. 101), щодо заборони введення в дію підприємств, споруд 

та інших об’єктів, що впливають на стан вод (ст. 98), скидання у водні об’єкти 

відходів і сміття (cт. ст. 98, 99) тощо.  

Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р. [124] зобов’язує підприємства, 

установи, організації та громадян відповідно до законодавства, погоджувати свою 

діяльність, яка впливає або може впливати на стан і відтворення лісів, з 

уповноваженими на те органами; встановлює заходи щодо усунення негативної дії 

шкідливих факторів та спеціальні заборони при розміщенні, проектуванні, 

будівництві і введенні в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо 

впливають на стан і відтворення лісів (ст. 60), забороняє спалювання мертвої 

деревини, й це особливо актуально при будівництві ТЕС, оскілки воно є загрозою 

для природи, адже вирубка малопродуктивних лісів у заболочених регіонах 

призведить до знищення значної кількості рідкісних видів рослин та тварин.  

Закон України «Про рослинний світ» від 9 квітня 1999 р. [125] містить правові 

норми щодо охорони рослинного світу в цілому (ст. ст. 25, 26, 30), у тому числі, під 

час розробки і встановлення екологічних нормативів на різних стадіях відносин у 

сфері охорони, використання та відтворення рослинного світу (ст. 29), де ТЕС може 

виступати головним об’єктом.  

Закон України «Про тваринний світ» від 13 грудня 2001 р. [126] є важливим 

актом, що містить ряд норм, що застосовуються в процесі розміщення, 



82 

 

проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації ТЕС, 

зокрема, норми-вимоги та норми-принципи охорони, раціонального використання і 

відтворення тваринного світу (ст. 9), норми щодо прав та обов’язків громадян у 

галузі охорони тваринного світу (ст. 1), важливу вимогу на рахунок обов’язковості 

врахування під час розроблення та встановлення екологічних нормативів впливу 

об’єктів експертизи на тваринний світ (ст. 41), вимогу до підприємств, установ, 

організацій і громадян при здійсненні будь-якої діяльності, що впливає або може 

вплинути на стан тваринного світу забезпечувати охорону середовища існування, 

умов розмноження і шляхів міграції тварин (ст. 39), вживати заходи для запобігання 

загибелі тварин під час здійснення  виробничих процесів (ст. 40). 

Положення Закону України «Про природно-заповідний фонд України» від 16 

червня 1992 р. [127] стосуються охорони територій та об’єктів, що мають особливу 

екологічну цінність (ст. 6), режим охоронних зон територій та об’єктів природно-

заповідного фонду (ст. ст. 39, 40). 

Вимоги, спрямовані на охорону атмосферного повітря, в частині регулювання 

викидів забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними об’єктами (ст. 7), 

впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря (ст.8), 

встановлення обов’язку підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів 

підприємницької діяльності щодо охорони атмосферного повітря (ст. 10), 

стандартизації і нормування (Розділ II), нормативів екологічної безпеки 

атмосферного повітря (ст. 6), гранично допустимих викидів забруднюючих речовин 

стаціонарних джерел (ст. 7) тощо закріплено Законом України «Про охорону 

атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 р. Норми названого Закону фактично 

спрямовані на збереження сприятливого стану атмосферного повітря, його 

відновлення і поліпшення для забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності 

людини, у тому числі, у сфері розміщення, проектування, будівництва, 

реконструкції, введення в дію та експлуатації ТЕС (ст. ст. 23, 24, 25).  

На гарантування безпечних умов для життя і здоров’я людини в сфері 

розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та 
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експлуатації ТЕС спрямований Закон України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р. [128].. Зокрема, ним 

врегульовано відносини проведення державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи безпеки (ст. ст. 10, 11, 12) та ліцензування господарської діяльності 

(ст.13), закріплено заходи, направлені на забезпечення права громадян на безпечне 

для життя і здоров’я навколишнє природне середовище (ст. 14), визначено гігієнічні 

вимоги до стану атмосферного повітря тощо (ст. 19). 

Закон України «Про екологічну експертизу» від 9 лютого 1995 р. [129] хоч й 

втратив чинність містив норми щодо визначення ступеня екологічного ризику (ст. 8), 

вимоги щодо проведення екологічної експертизи та норми, що стосуються 

екологічних ситуацій, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також 

на діючих об’єктах та комплексах, що мають значний негативний вплив на стан 

навколишнього природного середовища як об’єктів екологічної експертизи (ст. 7).  

Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» від 13 липня 

2000р. [130] більш конкретно та детально визначає правові норми, які регулюють 

відносини, що виникають під час здійснення надзвичайних заходів, спрямованих на 

захист життя та здоров’я людей (ст. 10) і нормалізацію екологічного стану на 

території зони надзвичайної екологічної ситуації (ст. 12). 

Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 р. включає норми, що 

спрямовані на захист навколишнього природного середовіща та життя і здоров’я 

людини у надзвичайних ситуаціях, що можуть мати місце на території об’єкту ТЕС 

(ст. ст. 6, 19, 52, 53 та ін.). 

Закони України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 

березня 2015 р. [131] (ст. ст. 3, 12), «Про стандартизацію» від 5 червня 2014 р. [132] 

(ст. 4) містить норми-вимоги щодо безпечного здійснення господарської діяльності 

таким об’єктом теплоенергетики, як ТЕС. Аналогічні нормативні положення можна 

також віднайти у законах України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» 

від 15 січня 2015 р. [133] та «Про екологічний аудит» від 24 червня 2004р. [134]. 

Звертаємо увагу, що одним з дієвих механізмів реалізації положень національного 
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законодавства про стандартизацію є розроблення державних стандартів та технічних 

регламентів. Зокрема, в сфері теплоенергетики до таких документів належать: ДСТУ 

4083:2012 «Вугілля кам’яне та антрацит для пиловидного спалювання на теплових 

електростанціях. Технічні умови» [135], ДСТУ 3911-99 (ГОСТ 17.9.0.1-99) «Охорона 

природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і подання інформаційних 

даних про відходи. Загальні вимоги» [136], ДСТУ ISO 19011:2012 «Настанови щодо 

здійснення аудитів систем управління» (ISO 19011:2011, IDT) [137], наказ 

Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 р. № 71 «Про 

затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» [138] та 

ін. 

До групи правових норм у галузі регулювання екологічної безпеки в сфері 

промисловості слід віднести положення Закону України «Про об’єкти підвищеної 

небезпеки», яким передбачено надання інформації та право на одержання інформації 

про об’єкти підвищеної небезпеки (ст. 15), Закону України «Про відходи» від 5 

березня 1998 р. [139], яким встановлено вимоги щодо поводження з небезпечними 

відходами, що включають обов’язок суб’єкта господарської діяльності, зокрема, 

мати ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними 

відходами; ідентифікувати об’єкти поводження з небезпечними відходами; мати 

план локалізації та ліквідації аварії на об’єкті; мати декларацію безпеки; надавати 

інформацію про такі об’єкти (ст. 34). 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 808 «Про 

затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену 

екологічну небезпеку» до таких об’єктів у сфері виробництва електричної та 

теплової енергії відносить теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та устаткування для 

виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 200 кВт і 

більше з використанням органічного палива (п. 1).  

Постановою Кабінету Міністрів від 28 грудня 2001 р. № 1780 «Про 

затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів 

граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» [140] 



85 

 

та наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 

від 27 червня 2006 р. № 309 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих 

викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» встановлюються нормативи 

граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин для діючих ТЕС і тих, що 

проектуються, будуються або модернізуються, а також порядок розроблення та 

затвердження таких нормативів.  

На підставі аналізу положень законодавства вважаємо за доцільне виділити 

норми, які зобов’язують суб’єктів господарювання з функціонування ТЕС 

дотримуватись вимог щодо раціонального використання природних ресурсів, 

охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки на доексплуатацийній, 

експлуатаційній та післяексплуатаційній стадіях. Норми, що стосуються планування, 

розміщення, проектування, будівніцтва та прийняття в експлуатацію ТЕС, що 

включають заходи екологічної безпеки, містяться в наступних нормативно-правових 

актах: Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 

2011 р. [141] (вимога щодо поданя разом з проектною документацією на будівництво 

об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, результатів оцінки впливу 

на стан навколишнього природного середовища (ст. 31)); Законі України «Про 

архітектурну діяльність» від 20 травня 1999 р. [142] (вимоги щодо забезпечення 

безпеки будівництва та стимулювання заходів щодо захисту навколишнього 

природного середовища (ст. 2)); Порядку видачі дозволів на виконання робіт 

підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 

від 26 жовтня 2011 р. № 1107 (вимоги щодо процедури видачі або відмови у видачі, 

переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на виконання робіт 

підвищеної небезпеки, що відповідає (не відповідає) законодавству з питань охорони  

праці та промислової безпеки); Державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 19 червня 1996 р. № 173 (вимога щодо порядку проведення заходів по 

утилізації рідких і твердих промислових відходів з врахуванням еколого-гігієнічної 

http://zakon.rada.gov.ua/go/3038-17
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експертизи (п. 8.28 Розділу 8), щодо способу розташування підприємств за 

санітарними і технологічними ознаками з урахуванням класу небезпеки та 

комплексного впливу на навколишнє середовище (п. 5.2 Розділу 5), щодо 

відокремлення промислових об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього 

середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами від житлової забудови 

санітарно-захисними зонами (п. 5.4 Розділу 5) тощо.  

До правових норм, що регулюють заходи екологічної безпеки на 

експлуатаційний стадії діяльності теплових електростанцій, відносяться норми, 

щодо отримання дозволів на викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє 

природне середовище, норми щодо встановлення нормативів викидів та скидів 

забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, норми щодо здійснення 

контролю. Зокрема, численні положення щодо процедури отримання дозволу на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, окрім Закону України «Про 

охорону атмосферного повітря», передбачені Порядком проведення та оплати робіт, 

пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та 

громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. №302 

[143]. Норми, що визначають допустиму концентрацію різних речовин (п. п. 1.1, 1.2, 

1.3, 2.1, 2.2, 2.3 тощо), заходи щодо зниження викидів забруднюючих речовин (пилу, 

оксидів сірки й азоту) великими паливоспалювальними установками містяться в 

Наказі Мінприроди від 27 червня 2006 р. № 309 «Про затвердження нормативів 

гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» та 

Наказі Мінприроді від 22 жовтня 2008 р. № 541 «Про затвердження технологічних 

нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок 

номінальною тепловою потужністю від 50 МВт», який додатково передбачає 

оснащення енергогенеруючих об’єктів газоочисним устаткуванням з метою 

доведення питомих викидів до рівня європейських нормативів. 

Крім того, положення Наказу Міністерства енергетики та вугільної 
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промисловості України від 2 грудня 2013 р. № 892 «Про затвердження Правил 

охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, 

теплових мереж і тепловикористовувальних установок» [144] закріплюють 

нормативні вимоги до засобів захисту персоналу, до будівель і приміщень, до 

обладнання, спеціальної техніки, визначають загальні вимоги безпеки під час 

експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і 

тепловикористовувальних установок, організаційні заходи для безпечного 

проведення робіт, вимоги безпечного обслуговування обладнання хімічних цехів і 

споруд з очищення стічних вод тощо. Таким чином, Правила регулюють велике коло 

суспільних відносин щодо забезпечення безпеки в сфері виробництва електричної та 

теплової енергії, але в них термін «безпека» вживається в широкому розумінні та 

стосується не лише екологічної безпеки в цій галузі, але й безпеки праці, споруд, 

обладнання тощо. 

Нормативно-правове регулювання постексплуатаційної стадії господарської 

діяльності теплових електростанцій включає норми щодо відпуску електроенергіі, 

щодо розміщення відходів тощо. Норми, які встановлюють заходи юридичної 

відповідальності суб’єктів господарювання в окресленій галузі за порушення вимог 

екологічної безпеки, в першу чергу, основані на положенні Конституції України 

щодо права кожного на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування 

завданої порушенням цього права шкоди (ст. 50). До того ж, в процесі здійснення 

даного наукового дослідження автор відштовхується від пошуку норм законодавства 

за окремими видами юридичної відповідальності: кримінальної, адміністративної, 

цивільної, дисциплінарної, конституційної, фінансової, податкової й іншої. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. [145] 

передбачає перелік адміністративних правопорушеннь у сфері охорони природи, 

використання природних ресурсів та забезпечення (глава 7) та передбачає заходи у 

вигляді штрафних санкцій за порушення правил використання земель (ст. 53), 

порушення вимог щодо охорони надр (ст. 57), пошкодження лісу стічними водами, 

хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими 
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викидами,відходами (ст. 72), порушення порядку здійснення викиду забруднюючих 

речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів(ст. 78), 

недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні в 

експлуатацію і експлуатації підприємств і споруд (ст. 79), порушення вимог 

законодавчих та інших нормативних актів із безпечного ведення робіт у галузях 

промисловості (ст. 93) порушення, пов’язані з неефективною експлуатацією паливо- 

і енерговикористовуючого устаткування (ст. 102), заходи адміністоративної 

відповідальності за невиконання вимог екологічної безпеки у процесі впровадження 

відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських 

пропозицій, нової техніки, технологій і систем, речовин і матеріалів( ст. 91), відмови 

від надання чи несвоєчасне надання екологічної інформації (ст. 91-4), порушення 

вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної 

експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів 

електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання (ст. 95-1), cтворення 

перешкод у виконанні робіт, пов’язаних з обслуговуванням об’єктів 

електроенергетики (ст. 185-12) , ухилення від виконання або несвоєчасне виконання 

приписів посадових осіб центрального органу виконавчої влади з державного 

енергетичного нагляду чи розпоряджень його органів щодо усунення порушень 

вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної 

експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів 

електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання (cт. 88-20), 

марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів (ст. 98). 

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. [146] встановлює 

кримінальну відповідальність за порушення правил екологічної безпеки в цілому 

(ст. 236), невжиття дій щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення (ст. 237), 

приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або 

захворюваність населення (ст. 238), а також за умисне пошкодження об’єктів 

електроенергетики (ст. 194-1), за забруднення атмосферного повітря (ст. 241), за 

проектування чи експлуатацію споруд без системи захисту довкілля (ст. 253) тощо. 
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Відмітимо, що цивільної відповідальності у сфері виробництва електричної та 

теплової енергії може бути застосована поряд з іншими видами юридичної 

відповідальності. Остання закріплена в ст. 22 (відшкодування збитків та інші 

способи відшкодування майнової шкоди), ст. 1187 (відшкодування шкоди, завданої 

джерелом підвищеної небезпеки), ст. 1192 (способи відшкодування шкоди, завданої 

майну потерпілого) та ін. Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. [147]. 

Аналіз судової практики щодо підстав настання цивільно-правової 

відповідальності за заподіяння шкоди при вирішенні спорів, пов’язаних з охороною 

навколишнього природного середовища, свідчить, що не в усіх випадках судами 

вірно встановлюється наявність таких елементів складу правопорушення як 

протиправність дій (бездіяльності) заподіюваної шкоди, причинний зв’язок між 

протиправною поведінкою та заподіяною шкодою, вина особи, яка заподіяла шкоду, 

та розмір заподіяної шкоди; не враховуються також особливості правового 

регулювання настання цивільно-правової відповідальності за заподіяння шкоди 

залежно від способу її завдання. Прикладами цьому слугують позови органів 

прокуратури до підприємств як суб’єктів господарювання, які здійснюють 

діяльність, що є джерелом підвищеної екологічної небезпеки [148]. 

Також нормами чинного законодавства України у сфері використання 

природних ресурсів, охорони довкілля й забезпечення екологічної безпеки 

встановлюються таксовий, розрахунковий та інші способи компенсації екологічної 

шкоди. Зокрема, екологічна шкода, завдана об’єктам довкілля в процесі виробництва 

електричної та теплової енергії, вираховується на підставі постанов Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, 

заподіяної лісу» від 23 липня 2008 р. № 665 [149], «Про затвердження такс для 

обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-

заповідний фонд» від 24 липня 2013 р. № 541 [150], «Про затвердження Методики 

визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних 

ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття 

ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу» від 25 липня 
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2007 р. № 963 [151], наказ Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища України від 10 грудня 2008 р. № 639 «Про затвердження Методики 

розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті 

наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» [152] тощо. 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

передбачає такий захід юридичної відповідальності, як позбавлення премій за 

основними результатами господарської діяльності повністю або частково посадових 

осіб й спеціалістів, винних в порушенні вимог щодо забезпечення екологічної 

безпеки (ч. 5 ст. 68), а Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. [153] 

за порушення працівником трудової дисципліни встановлює такі санкції, як 

оголошення догани або звільнення з роботи (ст. 147).  

Наступним блоком виокремлених нами норм стали ті, які встановлюють 

заходи еколого-економічного характеру до суб’єктів господарювання з 

функціонування ТЕС. Перш за все, слід зазначити про Закон України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», який закріплює норми-стимули в системі 

охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів 

та забезпечення екологічної безпеки, зокрема, а саме: надання пільг при 

оподаткуванні підприємств, установ, організацій і громадян в разі реалізації ними 

заходів щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони 

навколишнього природного середовища, при переході на маловідхідні, ресурсо- і 

енергозберігаючі технології, організації виробництва і впровадженні очисного 

обладнання устаткування для утилізації та знешкодження відходів, а також приладів 

контролю за станом навколишнього природного середовища та джерелами викидів і 

скидів забруднюючих речовин, виконанні інших заходів, спрямованих на 

поліпшення охорони навколишнього природного середовища; надання на пільгових 

умовах короткострокових і довгострокових позичок для реалізації заходів щодо 

забезпечення раціонального використання природних ресурсів та охорони 

навколишнього природного середовища; встановлення підвищених норм амортизації 

основних виробничих природоохоронних фондів; звільнення від оподаткування 
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фондів охорони навколишнього природного середовища; передачі частини коштів 

фондів охорони навколишнього природного середовища на договірних умовах 

підприємствам, установам, організаціям і громадянам на заходи для гарантованого 

зниження викидів і скидів забруднюючих речовин і зменшення шкідливих фізичних, 

хімічних та біологічних впливів на стан навколишнього природного середовища, на 

розвиток екологічно безпечних технологій та виробництв; надання можливості 

отримання природних ресурсів під заставу (ст. 48 Закону) тощо. 

Розглядаючи правовий механізм екологічного стимулювання, О. А. Ніжніченко 

зазначає, що він являє собою систему закріплених в екологічному законодавстві 

правових, організаційних, економічних (фінансових) та інших соціальних 

(моральних) засобів (стимулів), за допомогою яких здійснюється вплив на поведінку 

суб’єктів правовідносин у сфері охорони навколишнього природного середовища, 

використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. У зв’язку з 

цим, науковець пропонує визначати екологічне стимулювання з урахуванням двох 

підходів: а) як спеціальний спосіб (метод) правового регулювання екологічних 

правовідносин, що передбачає поєднання дозволяння, зобов’язання, заборони та 

відображає процес юридичного впливу на інтереси суб’єктів екологічного права з 

метою спонукання їх до еколого-правомірної поведінки; б) як систему спеціальних 

правових засобів (стимулів), що реалізується через фінансово-економічні, 

організаційно-правові, соціально-правові на інші заходи [154, c. 3, 7]. 

Зауважимо, що одним з ключових напрямів стимулювання суб’єктів 

електроенергетики в Україні, в тому числі, теплової енергетики, є механізм 

«зеленого» тарифу, який поширюється майже на всі відновлювані джерела енергії. 

Зокрема, у Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про внесення змін 

до Закону України «Про теплопостачання» щодо стимулювання виробництва 

електричної та теплової енергії з альтернативних джерел енергії» (№ 4334 від 30 

березня 2016 р.) [155], в якому пропонується затвердити процедури тарифного 

стимулювання виробництва електричної та теплової енергії з альтернативних джерел 

на рівні 0,9 тарифу на теплову енергію з газу, а також передати повноваження від 
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Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, органам місцевого самоврядування щодо встановлення 

тарифів, та місцевим адміністраціям щодо ліцензування господарської діяльності з 

виробництва електричної та теплової енергії на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії. 

Норми-стимули раціонального використання окремих природних ресурсів, 

охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки в процесі взаємодії з ними 

функціонуючого об’єкту ТЕС містять Лісовий кодекс України (підстави й порядок 

економічного стимулювання заходів щодо розширеного відтворення лісів шляхом 

компенсації витрат власникам лісів і лісокористувачам при впровадженні ними 

заходів щодо розширеного відтворення лісів та застосування прискореної 

амортизації основних фондів землеохоронного, лісоохоронного та 

природоохоронного призначення (ст. 99)), Земельний кодекс України (надання 

податкових і кредитних пільг громадянам та юридичним особам, які здійснюють за 

власні кошти заходи, передбачені загальнодержавними та регіональними 

програмами використання і охорони земель; виділення коштів державного або 

місцевого бюджету громадянам та юридичним особам для відновлення 

попереднього стану земель, порушених не з їх вини; звільнення від плати за 

земельні ділянки, що перебувають у стадії сільськогосподарського освоєння або 

поліпшення їх стану згідно з державними та регіональними програмами; 

компенсацію з бюджетних коштів зниження доходу власників землі та 

землекористувачів внаслідок тимчасово консервації деградованих та 

малопродуктивних земель, що стали такими не з їх вини (ст. 205)), Водний кодекс 

України (встановлення рентної плати за спеціальне використання води та 

екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти (ст. 30)) і т.д. 

Стимулюючі норми з питань забезпечення екологічної безпеки містить Закон 

України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на 

період до 2020 року», який передбачає можливість розроблення і впровадження 

системи стимулів для суб’єктів господарювання, що впроваджують систему 
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екологічного управління, норми щодо реалізації екологічного аудиту, сертифікації 

виробництва продукції, її якості згідно з міжнародними природоохоронними 

стандартами, покращують екологічні характеристики продукції відповідно до 

встановлених міжнародних екологічних стандартів, створення екологічно та 

економічно обґрунтованої системи платежів за спеціальне використання природних 

ресурсів та збір за забруднення навколишнього  природного середовища для 

стимулювання суб’єктів господарювання до раціонального природокористування 

(Розділ 3), а також стимулювання розвитку екологічного підприємництва, зокрема, 

виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг природоохоронного 

призначення (Розділ 4) та ін. 

Енергетична стратегія України на період до 2030 року, схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 1071-р [156], 

передбачає розв’язання завдань з покращення екологічного стану довкілля шляхом 

фінансової підтримки реалізації відповідних заходів на загальнодержавному й 

місцевому рівнях, проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, 

впровадження пілотних проектів з освоєння новітніх технологій, стимулювання 

утилізації золошлакових відходів, а також використання золи та шлаків як вторинної 

сировини для різних секторів економіки, непряме стимулювання до здійснення 

інвестицій в об’єкти ПЕК шляхом тимчасового введення більш сприятливих умов 

оподатковування, сприятливої митної політики щодо ввезення устаткування для 

капітальних проектів, застосування прискореної амортизації (Розділ 10).  

Закон України «Про енергозбереження» містить норми-заходи забезпечення 

енергозбереження, зокрема, шляхом комплексного застосування економічних 

важелів та стимулів для орієнтації управлінської, науково-технічної і господарської 

діяльності підприємств, установ та організацій на раціональне використання і 

економію паливно-енергетичних ресурсів; матеріального стимулювання колективів 

та окремих робітників за ефективне використання та економію паливно-

енергетичних ресурсів, впровадження розробок, захищених патентом; бюджетного 

субсидування і пільгового кредитування, зокрема, надання юридичним і фізичним 
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особам субсидій, дотацій, податкових, кредитних та інших пільг та норми-

впровадження найкращих доступних технологій для стимулювання розробок, 

використання енергозберігаючих технологій, обладнання і матеріалів (ст. 11).  

Закон України «Про страхування» включає норми, які регламентують 

здійснення в Україні окремих видів обов’язкового страхування, а саме: страхування 

цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути 

заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може 

призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру; 

страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів 

електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних 

катастроф та від протиправних дій третіх осіб; страхування відповідальності 

експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних  відходів, 

щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та 

навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та 

утилізації (видалення) небезпечних відходів (ст. 7).  

Враховуючи комплексний характер страхових правовідносин, влучним, на наш 

погляд, є зауваження Т. П. Шохи, на думку якої, сукупність цивільно-правових 

відносин у сфері страхування утворює нову систему, що відрізняється загальною 

цільовою спрямованістю. З позиції науковця, це дає підстави вважати, що у якості 

правової категорії страхування не обмежується лише цивільно-правовою складовою, 

а включає й інші правові аспекти, зокрема, еколого-правові. У зв’язку з цим, Т. П. 

Шоха виокремлює прововідносини у сфері екологічного страхування, що виникають 

у процесі здійснення страхової діяльності і утворюють систему, цільова 

спрямованість якої полягає в утворенні і використанні відповідних страхових фондів 

з метою компенсації шкоди, заподіяної внаслідок реалізації екологічних ризиків 

[157, c. 90, 91-92].  

Закон України «Про відходи» закріплює стимулювання заходів з утилізації 

відходів та зменшення обсягів їх утворення суб’єктами господарської діяльності, які 
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впроваджують технології, спрямовані на зменшення обсягів утворення відходів, 

утилізують відходи в процесі виробництва продукції (виконання робіт, надання 

послуг), здійснюють їх збирання і заготівлю, будівництво підприємств і цехів, а 

також організують виробництво устаткування для утилізації відходів, беруть пайову 

участь у фінансуванні заходів щодо утилізації відходів та зменшення обсягів їх 

утворення, зокрема, шляхом встановлення надання пільг щодо оподаткування 

прибутку від реалізації продукції, виготовленої з використанням відходів; 

пріоритетного державного кредитування; спеціальних державних субсидій на 

зменшення відсотків за банківські кредити, пов’язані з інвестиціями, що 

спрямовуються на утилізацію відходів і виготовлення відповідного устаткування; 

дотацій з Державного бюджету України і місцевих бюджетів для перевезення 

відходів (вторинної сировини) чи напівфабрикатів, одержаних з цих відходів; 

надання інформації щодо технологічних можливостей утилізації відходів; дотацій з 

фондів охорони навколишнього природного середовища та інших джерел; пільг 

щодо поповнення обігових коштів підприємств, установ та організацій – суб’єктів 

господарської діяльності, що здійснюють збирання і заготівлю, оброблення 

(перероблення) і утилізацію відходів як вторинної сировини за умови цільового 

використання цих коштів для придбання та переробки таких відходів (ст. 40).  

Слід відмітити, що Податковий Кодекс України від 2 грудня 2010 р. [158] 

включає норми-зобов’язання визначення суми податку окремо за кожним видом 

забруднення та/або за кожним видом забруднюючої речовини (п. 249.2 ст. 249), 

норми-регулятори щодо визначення ТЕС як платника екологічного податку (п. 240.1 

ст.240), зокрема, щодо порядку сплати коштів за за викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти та 

розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах тощо.  

У цілому, на підставі аналізу норм екологічного законодавства, в яких 

містяться положення про стимулювання суб’єктів господарювання в сфері 

виробництва електричної та теплової енергії у результаті запровадження останніми 

природоохоронних заходів (запровадження найкращих доступних технологій, систем 
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екологічного менеджменту та екологічного аудиту, страхування цивільної 

відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно внаслідок виробництва 

електричної та теплової енергії тощо), зауважимо, що такі стимули проявляються в 

здійснені бюджетного субсидування і пільгового кредитування, організації ринку 

прав на різного роду викиди і скиди, а також в стягненні платежів за збитки, завдані 

довкіллю внаслідок виробництва електричної та теплової енергії, та накладенні 

штрафних санкцій на таких суб’єктів господарювання.  

Слід звернути увагу, що в аналітичних джерелах до такого стимулу у сфері 

виробництва електричної та теплової енергії, як субсидування з державного 

бюджету, науковці ставляться критично. Це пов’язано з тим, що, по-перше, таке 

субсидування не сприяє зменшенню витрат із собівартості, а по-друге, є значним 

тягарем для державного бюджету. Експерти відмічають, що необхідно створювати 

сприятливі умови для залучення недержавних інвестицій. Крім того, планування 

розвитку паливно-енергетичного комплексу держави, зокрема, теплової 

електроенергетики, має відбуватися в комплексі з оцінкою негативних наслідків для 

довкілля (особливо вплив на зміну клімату) та здоров’я людей. Відповідно, мають 

бути розроблені державні програми та забезпечене необхідне фінансування для 

подолання цих наслідків [159, c. 39].  

Якщо вести мову про акти, які встановлюють вимоги міжнародного та 

європейського законодавства у галузі забезпечення екологічної безпеки, у тому 

числі, в сфері функціонування ТЕС, слід зазначити наступне. Як наголошується у 

науковій літературі, перші кроки до правового регулювання відносин в сфері 

енергетики саме нормами міжнародного права були зроблені в 70-ті роки ХХ 

століття. До цього часу не існувало міжнародно-правового регулювання 

міжнародних відносин у сфері енергетики. Існували лише національні правові 

регулювання електроенергетичної, вугільної та ядерної галузі. Поштовхом до 

міжнародно-правового регулювання використання енергетичних ресурсів та 

формування міжнародного енергетичного права мала фрагментація міжнародного 

права [160, c. 69]. На думку О. Поєдинок, до явища фрагментації призвели події 
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кінця ХХ – початку ХХІ століть, зокрема, розширення предметної сфери 

регулювання міжнародного права, посилення регіональної та загальносвітової 

взаємозалежності, набуття індивідами більшої самостійності на міжнародній арені 

[161, c. 7].  

Досліджуючи міжнародно-правове регулювання забезпечення екологічної 

безпеки, О. А. Шомпол зазначає, що на міжнародному рівні система норм щодо 

забезпечення екологічної безпеки об’єктивується у міжнародно-правових 

документах, система яких є досить розгалуженою та менш систематизованою ніж 

національне законодавство. Враховуючи наведене, науковець виокремлює ознаки, 

характерні для цієї сукупності норм, які, наше переконання, притаманні також для 

системи норм щодо забезпечення екологічної безпеки у сфері теплоенергетики. 

Зокрема, до цих ознак належать наступні: ці норми базуються на законах природи; 

на їх формування впливає сукупність чинників різного спрямування; вони 

враховують рівень науково-технічного розвитку; є комплексними; мають 

антропоцентричну спрямованість тощо [42, c. 14]. 

Відмітимо, що до міжнародних нормативно-правових актів у сфері екології, 

положення яких є загальними для всіх сфер господарювання, у тому числі, 

виробництва електричної та теплової енергії, зокрема, належать:  

- Стокгольмська Декларація з навколишнього середовища від 16 червня 1972 р. 

[162], зміст якої складають керівні принципи діяльності держав і міжнародних 

організацій, що впливає на стан довкілля, зокрема, у сфері використання 

невідновлюваних природних ресурсів (принцип 5), викидів у навколишнє 

середовище токсичних та інших речовин (принцип 6) тощо; 

- Всесвітня хартія природи від 28 жовтня 1982 р. [163], якою визначено, що 

діяльність, яка яка здатна негативно впливати на природу, повинна контролюватися 

та здійснюватися шляхом використання найбільш оптимальних технологій, які 

можуть зменшити обсяг її небезпеки або інших шкідливих наслідків для природи 

(п. 11 Розділу ІІ)»; 

- Паризька хартія для нової Європи. Заключний документ Наради з безпеки та 
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співробітництва в Європі від 21 листопада 1990 р. [164], в якій проголошено 

принципи нової ери демократі, миру та єдності, серед яких окрему увагу приділено 

питанням довкілля, зокрема, необхідності запровадження чистих і маловідходних 

технологій;  

- Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному 

контексті від 25 лютого 1991 р. [165], положення якої поширюються на заплановані 

види діяльності, які можуть чинити значний шкідливий транскордонний вплив, 

щодо яких обов’язково слід проводити оцінку впливу на навколишнє середовище. 

Зокрема, п. 2 Додатку І до цієї Конвенції до таких видів діяльності віднесено, 

зокрема, теплові електростанції та інші установки для спалювання тепловою 

потужністю 300 мегават або більше;   

- Декларація Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища і розвитку від 

14 червня 1992 р. [166], якою встановлено суверенне право держав розробляти 

власні природні ресурси відповідно до внутрішньодержавної політики у сфері 

навколишнього середовища й розвитку, а також обов’язок забезпечувати, щоб 

діяльність, яка здійснюється під їхньою юрисдикцією чи контролем, не завдавала 

шкоди довкіллю інших держав чи районів, які знаходяться за межами національної 

юрисдикції (Принцип 2); 

  - Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 

прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля 

(Орхуська Конвенція) від 25 червня 1998 р., правові приписи якої є обов’язковими 

стосовно рішень з питань про доцільність дозволу на такий запропонований вид 

діяльності, як експлуатація теплових електростанцій та інших установок для 

спалювання тепловою потужністю 50 МВт і вище (п. «а» ч. 1 ст. 6, Додаток I 

Орхуської Конвенції).  

Якщо вести мову про міжнародні акти, положення яких є спеціальними для 

діяльності теплових електростанцій, серед них, на наш погляд, слід виділити 

наступні:  

- Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великих відстанях від 
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13 листопада 1979 р. [167], положення якої забруднення повітря розглядають як 

пряме чи опосередковане введення людиною речовин або енергії в атмосферне 

повітря, внаслідок якого настають такі негативні наслідки, як загроза здоров’ю 

людей, нанесення шкоди живим ресурсам, екосистемам і матеріальним цінностям, а 

також шкода, нанесена ландшафту та перешкоди іншим законним видам 

природокористування (ст. 1). Враховуючи зазначене, держави-учасниці Конвенції 

зобов’язалися обмінюватися інформацією і розглядати власну політику, наукову 

діяльність та технічні заходи, направлені на боротьбу з викидами забруднюючих 

речовин у повітря, які сприяють зменшенню забруднення повітря, у тому числі, 

транскордонному забрудненню повітря на великих відстанях (ст. 4);  

- Заключний документ Гаазької конференції з Європейської енергетичної хартії 

від 17 грудня 1991 р. [168] і Договір Енергетичної Хартії та Заключний акт до неї. 

Протокол до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних 

екологічних аспектів  [169]. Так, метою Заключного документу є підвищення 

надійності енергопостачання, забезпечення ефективності виробництва, 

перетворення, транспортування, розподілу та використання енергії з тим, щоб 

підвищувати рівень безпеки та зводити до мінімуму проблеми навколишнього 

середовища. Згідно з положеннями даного документу енергетична ефективність і 

охорона навколишнього середовища означають: а) створення механізмів і умов, що 

дозволяють використовувати енергію максимально ощадливо й ефективно, 

включаючи регулюючі інструменти, основані на ринкових відносинах; б) заохочення 

сполучення джерел енергії, спрямованого на зведення до мінімуму негативних 

екологічних наслідків рентабельним шляхом, за допомогою: орієнтованих на ринок 

цін на енергію, які повніше відбивають екологічні витрати і вигоди; ефективних і 

скоординованих заходів, пов’язаних з енергетичною політикою; використання нових 

і поновлюваних джерел енергії і чистих технологій тощо (Розділ І); 

- Конвенція Міжнародної організації праці № 1993 року про запобігання 

великим промисловим аваріям від 22 червня 1993р. [170] норми якої поширюються 

на промислові аварії на об’єктах підвищеної небезпеки (у тому числі, ТЕС), а саме: 
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готовності до їх потенційного виникнення й ліквідації наслідків, які можуть 

призвети до транскордонного впливу. Зокрема, з метою зведення до мінімуму ризику 

для населення й навколишнього середовища від наслідків діяльності таких об’єктів, 

держави зобов’язані розробляти, здійснювати й періодично переглядати послідовну 

національну політику, яка стосується захисту працівників, населення та 

навколишнього середовища від небезпеки великих аварій та реалізується за 

допомогою запобіжних та захисних заходів, яких уживають на об’єктах підвищеної 

небезпеки, та, якщо це є практично можливим, шляхом використання найліпших 

технологій безпеки (ст. 4). У свою чергу, Конвенцією покладено відповідальність на 

роботодавців здійснювати ідентифікацію об’єкта підвищеної небезпеки, який 

перебуває під їхнім контролем, повідомляти про такий об’єкт компетентний орган, 

підтримувати документовану систему контролю за факторами підвищеної небезпеки, 

а також готувати та подавати до компетентного органу звіт безпеки щодо діяльності 

об’єкта підвищеної небезпеки, а у випадках виникнення на таких об’єктах аварій – 

повідомляти компетентний орган з поданням відповідного звіту (ст. ст. 7–13) та ін. 

акти. 

Вважаємо, що в даному дисертаційному дослідженні окрему увагу слід 

приділити євпропейским нормативно-правовим актам у сфері виробництва 

електричної та теплової енергії. З моменту підписання Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 

27 червня 2014 р. першочерговим завданням України стала гармонізація 

національного законодавста із законодавством ЄС. Зокрема, згідно зі ст. ст. 337, 338 

Глави 1 Розділу V Угоди взаємне співробітництво сторін у сфері енергетики 

здійснюється з метою підвищення енергетичної безпеки, конкурентоспроможності 

та стабільності шляхом: імплементації енергетичних стратегій та політик, 

удосконаленню статистичної облікової системи енергетичного сектора, розвитку 

інфраструктури; створення ефективних механізмів вирішення потенційних кризових 

ситуацій в енергетиці у дусі солідарності; модернізації та посиленні наявної 
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енергетичної інфраструктури, повне відновлення енергетичної транзитної 

інфраструктури, створення нової енергетичної інфраструктури, яка становитиме 

спільний інтерес, з метою диверсифікації джерел, постачальників енергії та шляхів і 

методів її транспортування, що відповідатиме принципам економічної доцільності та 

збереження навколишнього середовища; розвитку та підтримки відновлювальної 

енергетики з урахуванням принципів економічної доцільності та охорони 

навколишнього середовища, а також альтернативних видів палива; науково-

технічного співробітництва та обміну інформацією з метою розвитку та 

удосконалення технологій у сфері виробництва енергії, її транспортування, 

постачання та кінцевого споживання, особливу увагу приділяючи енергозберігаючим 

і екологічно безпечним технологіям та ін.  

На переконання Ю. Л. Власенко, гармонізація вітчизняного законодавства у 

сфері забезпечення екологічної безпеки до законодавства ЄС повинна здійснюватися 

з урахуванням принципів міжнародного та європейського екологічного права, а саме: 

1) принцип сталого розвитку; 2) принцип запобігання завданню шкоди довкіллю 

(принцип попередження); 3) принцип охорони життя та здоров’я людини; 4) 

принцип інтегрованого запобігання забрудненню навколишнього середовища та 

контролю за ним; 5) принцип оцінки впливу на довкілля; 6) принцип свободи 

доступу до інформації про довкілля; 7) принцип «платить забруднювач»; 8) принцип 

відповідальності за забруднення навколишнього середовища. Також науковець 

виділяє такі галузеві принципи, як принцип захисту довкілля від відходів та 

принцип захисту довкілля від ризиків у промисловості [31, c. 15-16]. 

У системі права Європейського Союзу серед нормативно-правових актів у 

сфері екології, положення яких є загальними для всіх сфер господарювання, у тому 

числі, виробництва електричної та теплової енергії, на наш погляд, слід виділити 

наступні: 

- Директива Ради 76/464/ЄEC від 4 травня 1976 р. про забруднення, 

спричинене небезпечними речовинами у водне середовище Спільноти [171], 

положення якої встановлюють правовий механізм усунення забруднення підземних, 
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територіальних, наземних та інших водних об’єктів небезпечними речовинами, 

групами та видами небезпечних речовин, викид до навколишнього середовища яких 

вимагає попереднього дозволу від уповноважених органів; 

- Директива Ради 85/337/ЄЕС від 27 червня 1985 р. про оцінку наслідків 

впливу деяких громадських і приватних проектів на навколишнє середовище, зі 

змінами й доповненнями, внесеними Директивами 97/11/ЄС та 2003/35/ЄС [172], 

якою передбачено, що держави-члени здійснюють необхідні заходи, щоб до перед 

отриманням дозволу, проекти, що можуть здійснювати значний вплив на довкілля в 

силу своєї природи, розмірів або місцезнаходження, були предметом оцінки з точки 

зору їх впливу (ч. 1 ст. 2). Відповідно до ч. 2 ст. 4 Директиви така оцінка повинна 

здійснюватися на основі експертизи або встановлених державою критеріїв;  

- Директива № 91/689/ЄЕС Ради Європейських Спільнот від 12 грудня 1991 р. 

«Про небезпечні відходи» [173], метою якої є зближення законодавства  держав-

членів у сфері контрольованого управління небезпечними відходами. Так, ч.ч. 1, 2 

ст.2 Директиви закоірплено, що держави-члени повинні здійснювати заходи для 

того, щоб на кожному звалищі для розміщення небезпечних відходів була 

організована система їх ідентифікації та обліку, а також, щоб підприємства і 

організації, які здійснюють розміщення, збір, утилізацію або транспортування 

небезпечних відходів, не змішували різні категорії небезпечних відходів і не 

змішували небезпечні відходи з безпечними;   

- Директива 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 

2001 року про оцінку впливу на стан навколишнього природного середовища 

окремих проектів і програм [174], сфера дії якої спрямована на запровадження 

високого рівня захисту довкілля та інтеграцію рішень з питань навколишнього 

середовища в процесі підготовки й затвердження планів і програм з метою 

забезпечення сталого розвитку шляхом гарантування, що вплив на довкілля 

здійснюється, ґрунтуючись на планах та програмах, що не здійснюють значний 

вплив на навколишнє середовище (ст. 1); 

- Директива 2003/4/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 28 січня 2003 р. 
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про доступ громадськості до інформації про навколишнє природне середовище та 

про скасування Директиви Ради 90/313/ЄЕС [175], яка спрямована на гарантування 

доступу до інформації щодо навколишнього природного середовища, яка 

утримується органами державної влади або для таких органів, та встановлення 

основних умов та практичних процедур використання такого права, та забезпечення 

самоочевидного поступового надання та розповсюдження для громадськості 

інформації щодо навколишнього природного середовища (ст. 1); 

- Директива 2003/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 травня 

2003 року про участь громадськості в розробці деяких планів і програм, пов’язаних 

із довкіллям та про внесення змін в Директиви Ради 85/337/ЕЭС та 96/61/ЕС [176], 

яка розроблена з метою виконання обов’язків, які виникають за Орхуською 

конвенцією, а саме: забезпечення доступу громадськості в зв’язку з розроблення 

планів і програм, які впливають на довкілля; забезпечення доступу громадськості до 

правосуддя (ст. 1) та ін. акти. 

Якщо вести мову про нормативні акти Європейського Союзу, положення яких 

є спеціальними для діяльності теплових електростанцій, то до них належать:  

- Директива Ради 96/61/ЄС «Щодо всеохоплюючого запобігання і контролю 

забруднень» від 24 вересня 1996 р. [177], метою якої є досягнення всеохоплюючого 

запобігання та контролю забруднення, спричиненого, зокрема, внаслідок 

господарської діяльності таких об’єктів енергетичної промисловості, як 

спалювальне устаткування з номінальним тепловим виходом, що перевищує 50 МВ 

(пп. 1.1 п. 1 Додатку I Директиви). Згідно зі ст. 3 Директиви експлуатація 

зазначеного устаткування повинна здійснюватися на таких принципах: a) вжитя усіх 

превентивних заходів для запобігання забруднення, зокрема, через використання 

найкращих доступних технологій; b) уникнення істотного забруднення; c) уникнення 

виробництва відходів, їх утилізація або знищення, зменшуючи при цьому будь-яку 

шкоду навколишньому середовищу; d) раціональне використання енергії; e) вжиття 

необхідних заходів для запобігання нещасних випадків та обмеження їх наслідків; f) 

вжиття необхідних заходів для повного зупинення діяльності з метою уникнення 
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будь-якого ризику забруднення та повернення об’єкту до задовільного стану; 

- Директива 2012/18/ЄС Європейського парламенту і Ради від 4 липня 2012 р. 

про контроль великих аварій, пов’язаних з небезпечними речовинами, якою змінено 

та скасовано Директиву 96/82/Є Ради ЄС [178], положення якої застосовуються до 

підприємств як цілісної території під контролем суб’єкта, де небезпечні речовини 

знаходяться в одній або кількох установках, включаючи спільні або пов’язані 

інфраструктури або ж види діяльності (ч. 1 ст. 2, п. 1 ч. 1 ст. 3). До таких 

підприємств належать, зокрема, і ТЕС. Відповідно до ст. 8 Директиви суб’єкт, який 

здійснює експлуатацію підприємства, діяльність якого пов’язана з небезпечними 

речовинами, зобов’язаний в писмовій формі скласти документ, що встановлює 

політику попередження великих аварій і забезпечити її належну імплементацію. 

Така політика повинна бути направлена на забезпечення високого рівня захисту 

здоров’я людини й навколишнього середовища, а також повинна бути рівноцінною 

небезпекам великих аварій і включати спільні цілі й принципи дій суб’єкта, роль та 

відповідальність керівництва, а також обов’язки відносно постійного покращення 

якості контролю небезпеки виникнення великих аварій і забезпечення високого рівня 

захисту; 

- Директива 2001/80/ЄС Європейського парламенту і Ради від 23 жовтня 2001р. 

«Про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу з великих 

установок спалювання» [179], положення якої згідно зі ст. 1 застосовуються 

безпосередньо до діяльності теплових електростанцій (установки спалювання 

номінальною тепловою міцністю 50 МВт і вище, незалежно від виду палива 

(твердого, рідкого або газоподібного). Дана Директива спрямована на поступове 

зменшення загальних річних викидів відповідних установок шляхом: а) прийняття 

відповідних заходів, спрямованих на те, щоб всі ліцензії на експлуатацію таких 

установок вміщували умови відносно граничних значень викидів, встановлених для 

нових установок або b) забезпечення, щоб існуючі установки відповідали 

національному плану зменшення  викидів. Такий план повинен передбачати 

зниження загальних річних викидів оксидів азоту, двооксиду сірки та пилу від 
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існуючих установок до рівня, який було досягнуто шляхом застосування граничних 

значень викидів для існуючих установок (ч. ч. 3, 6 ст. 4 Директиви). У зв’язку з 

наведеним, держави-члени повинні здійснювати моніториг викидів установками 

спалювання, а також створити умови, щоб оператор інформував у розумні строки 

компетенті органи про результати постійних вимірювань, перевірки вимірювального 

обладнання тощо (ст. ст. 12, 13 Директиви); 

- Директива 2006/32/ЄС Європейського парламенту і Ради від 5 квітня 2006 р. 

про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги, а також 

про скасування Директиви Ради 93/76/ЄЕС [180], мета якої полягає в підвищенні й 

вдосконаленню рентабельності раціонального кінцевого використання енергії у 

державах-членах (ст. 1). Як зазначається в аналітичних джерелах, така мета повинна 

досягатися шляхом: а) прийняття загальнодержавної мети збереження енергії на 9 % 

на дев’ятий рік застосування Директиви шляхом надання енергетичних послуг та 

інших заходів щодо покращення раціонального використання енергії; б) подання 

Національного плану дій з енергоефективності до Секретаріату ЕнС кожні 3 роки, 

який містить проміжні цілі енергозбереження та аналіз ефективності застосовуваної 

політики для досягнення загальнодержавної мети з енергозбереження; в) 

уповноважити один чи більше державні органи влади або відомства для загального 

контролю та забезпечення нагляду за реалізацією дій, передбачених у 

Національному плані [181, c. 44]; 

- Директива 2010/30/ЄС Європейського парламенту і Ради від 19 травня 2010р. 

про вказування за допомогою маркування та стандартної  інформації про товар 

обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами [182], 

яка встановлює рамки для гармонізації державних заходів щодо публікування, 

насамперед шляхом маркування та зазначення інформації про товар, інформації про 

споживання енергії та інших основних ресурсів, а також додаткової інформації 

стосовно певних типів енергоспоживчих продуктів, дозволяючи таким чином 

кінцевим споживачам обирати більш енергоефективні продукти (ч.1 ст. 1). У рамках 

цієї Директиви енергоспоживчий продукт розуміється як будь-який товар, що має 



106 

 

вплив на споживання енергії під час використання, який розміщується на ринку 

та/або вводиться в експлуатацію, включаючи частини, передбачені бути 

вмонтованими в енергоспоживчі продукти, які розміщуються на ринку та/або 

вводяться в експлуатацію у якості окремих частин для кінцевих споживачів та 

екологічні показники яких можуть бути незалежно оцінені (п. «а» ч. 1 ст. 2 

Директиви). З метою виконання положень цієї Директиви держави-члени 

зобов’язані: забезпечити виконання усіма постачальниками та дилерами, що 

знаходяться на їх території, обов’язків, визначених цією Директивою; заборонити 

використання інших етикеток на продукції, на яку поширюється дія цієї Директиви, 

якщо це може призвести до дезорієнтації споживачів; забезпечити відповідне 

інформування щодо вимог та виконання цієї Директиви та ін. (ст. 3 Директиви).  

На сьогодні енергетична політика міжнародної та європейської спільнот 

спрямована на зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище 

господарської діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу, у тому 

числі ТЕС. Так, з 2007 р. в ЄС було затверджено будівництво лише 7 нових 

електростанцій, а 67 проектів було відхилено [183]. Натомість ЄС пропагує більш 

безпечні і здорові методи виробництва електроенергіїі масштабні інвестиції у 

відновлювану енергетику. Як відмічається в наукових джерелах, для здійснення 

поступового та безпечного переходу на нові низьковуглецеві технології в енергетиці 

України необхідна реконструкція та переобладнання, яке має підвищити 

ефективність ТЕС та розширити їх паливну базу в бік використання природного газу 

та альтернативних видів палива, таких як шахтний метан, біогаз, відходи 

деревообробної промисловості та сільського господарства. Зменшення споживання в 

якості палива вітчизняного вугілля з високим вмістом сірки та золи (яка містить 

важкі метали та інші отруйні речовини) дозволить значно зменшити забруднення 

повітря та інші негативні наслідки, включаючи істотне скорочення викидів 

парникових газів. Для цього необхідна розробка, затвердження та відповідальне 

виконання Національного плану дій зі скорочення викидів, який надав би 

можливість охопити всі ТЕС і забезпечував умови для досягнення за гального 
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скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу в енергетичному секторі 

[184, c. 25-26]. 

Таким чином, законодавче регулювання екологічної безпеки ТЕС в Україні 

вирізняється комплексністю та системністю норм, яким притаманний міжгалузевий 

характер, обумовлений необхідністю екологізації господарської діяльності теплових 

електростанцій. Вітчизняна джерельна база нормативно-правового забезпечення 

виробництва електричної та теплової енергії складається з диференційних, 

інтеграційних і комплексних актів законодавства, спрямованих на регулювання 

раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього 

природного середовища і забезпечення екологічної безпеки у сфері теплоенергетики, 

і трансформується під впливом міжнародних та європейських актів законодавства.  

 

Висновки до Розділу 1 

 

Проведене дослідження теоретико-правових засад забезпечення екологічної 

безпеки ТЕС в Україні дозволило зробити наступні висновки. 

1. Встановлено, що інтерес для наукового дослідження правового забезпечення 

екологічної безпеки в галузі діяльності теплових електростанцій зумовлений 

негативним впливом на навколишнє природне середовище господарської діяльності 

з виробництва електричної та теплової енергії. У зв’язку з цим, у роботі 

запропоновано окремо виділяти та класифікувати науково-теоретичні дослідження, 

пов’язані з економічними, технічними та іншими підходами до еколого-правової 

діяльності теплових електростанцій, а також науково-теоретичні напрацювання, 

присвячені правовому регулюванню еколого-правової діяльності теплових 

електростанцій.  

2. На підставі проведеного дослідження охарактеризовано поняття екологічної 

безпеки ТЕС та виокремлено її специфічні ознаки, а саме: 1) складова 

транснаціональної, національної, регіональної та локальної безпеки; 2) стан 

розвитку соціальних правовідносин та соціально-правових зв’язків, а саме: 
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уповноважених на екологічну безпеку громадян та уповноважених і зобов’язаних 

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері виробництва 

електричної та теплової енергії; 3) об’єктами правового регулювання відносин у 

сфері забезпечення екологічної безпеки в процесі здійснення господарської 

діяльності теплових електростанцій виступають поверхневі й підземні води, 

земельні ресурси, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, 

континентальний шельф, виключна (морська) економічна зона, людина; 4) наявність 

системи державно-правових та інших соціальних засобів запобігання виникненню 

різноманітних загроз шляхом регулювання екологічно небезпечної діяльності 

теплових електростанцій; 5) спрямованість на сферу екологічно ризикованого виду 

діяльності – виробництво електричної та теплової енергії, здатну змінити стан 

довкілля до рівня, небезпечного для життя і здоров’я людей, суспільства і держави; 

6) попередження екологічно ризикованих дій, станів і процесів, породжених 

господарською діяльністю у сфері виробництва електричної та теплової енергії, 

здатних завдати суттєвої шкоди державі, суспільству чи окремій особі.  

3. Визначено, що правове регулювання екологічної безпеки в галузі діяльності 

теплових електростанцій здійснюється з врахуванням багатоаспектного підходу до 

розуміння такої діяльності, а саме: 1) правове регулювання власне екологічної 

безпеки ТЕС або окремих видів діяльності в його межах, де ТЕС виступають 

господарюючим об’єктом, зокрема, під час планування, проектування, розміщення, 

будівництва, введення в дію нових і реконструкції діючих ТЕС, удосконалення 

існуючих і впровадження нових технологічних процесів та устаткувань, а також в 

процесі експлуатації ТЕС, виробництва й постачання теплової електроенергії, й при 

розміщенні відходів; 2) правове регулювання екологічної безпеки ТЕС як 

господарюючого суб’єкта при здійснені окремих повноважень уповноваженими 

особами. 

4. З’ясовано, що господарська діяльність у сфері виробництва електричної та 

теплової енергії, будучи специфічним об’єктом екологічних (зокрема, 

антропоохоронних) правовідносин, належить водночас до об’єктів, що становлять 
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підвищену екологічну небезпеку. У зв’язку з цим, у роботі розглядається поняття 

екологічного ризику у сфері виробництва електричної та теплової енергії, 

класифікація такого ризику, а також пропонується авторське визначення екологічної 

безпеки господарської діяльності теплових електростанцій як об’єкта підвищеної 

екологічної небезпеки.  

5. Встановлено, що законодавчому регулюванню екологічної безпеки ТЕС в 

Україні притаманний комплексний, системний та міжгалузевий характер, 

обумовлений необхідністю екологізації господарської діяльності у сфері 

виробництва електричної та теплової енергії. На підставі використання системно-

структурно-функціонального методу дослідження правових норм у дисертаційному 

дослідженні за критерієм предмета правового регулювання виділено такі групи 

нормативно-правових актів у сфері регулювання екологічної безпеки ТЕС: 1) акти, 

які визначають державну політику у галузі забезпечення екологічної безпеки у сфері 

функціонування ТЕС, в тому числі, ті, які встановлюють систему органів та їх 

повноваження щодо реалізації цієї політики; 2) акти, які визначають правовий статус 

та повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у 

вирішенні питань забезпечення екологічної безпеки ТЕС; 3) акти, які встановлюють 

вимоги екологічної безпеки у сфері енергетики взагалі, та у сфері функціонування 

ТЕС, зокрема; 4) акти, які встановлюють зобов’язання суб’єктів господарювання з 

функціонування ТЕС дотримуватись вимог раціонального використання природних 

ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки; 5) акти, які 

встановлюють заходи еколого-економічного характеру до суб’єктів господарювання 

з функціонування ТЕС; 6) акти, які встановлюють заходи юридичної 

відповідальності суб’єктів господарювання в окресленій галузі за порушення вимог 

екологічної безпеки; 7) акти, які встановлюють вимоги міжнародного та 

європейського законодавства у сфері виробництва електричної та теплової енергії.  

6. На підставі аналізу міжнародних і європейських актів у сфері діяльності 

теплових електростанцій норми міжнародного права та законодавства 

Європейського Союзу запропоновано поділяти на норми загального і спеціального 
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характеру. Зокрема, серед нормативних актів Європейського Союзу, положення яких 

є спеціальними для діяльності теплових електростанцій і з якими здійснюється 

гармонізація чинного законодавства України у сфері теплоенергетики, виокремлено 

та проаналізовано: Директиву Ради 96/61/ЄС «Щодо всеохоплюючого запобігання і 

контролю забруднень» від 24 вересня 1996 р.; Директиву 2012/18/ЄС Європейського 

парламенту і Ради про контроль великих аварій, пов’язаних з небезпечними 

речовинами, якою змінено та скасовано Директиву 96/82/Є Ради ЄС, від 4 липня 

2012 р.; Директиву 2001/80/ЄС Європейського парламенту і Ради  «Про обмеження 

викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу з великих установок 

спалювання» від 23 жовтня 2001 р.; Директиву 2006/32/ЄС Європейського 

парламенту і Ради про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні 

послуги, а також про скасування Директиви Ради 93/76/ЄЕС від 5 квітня 2006 р.; 

Директиву 2010/30/ЄС Європейського парламенту і Ради про вказування за 

допомогою маркування та стандартної  інформації про товар обсягів споживання 

енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами від 19 травня 2010 р. 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕПЛОВИХ 

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ В УКРАЇНІ 

 

Механізм правового забезпечення екологічної безпеки ТЕС є комплексною 

правовою категорією, яка спрямована на гарантування та реалізацію регулятивно-

охоронних функцій в процесі правового регулювання відносин, які виникають, 



111 

 

змінюються й припиняються у зв’язку зі здійсненням господарської діяльності з 

використання електричної та теплової енергії. У науковій літературі зазначаються ще 

й такі поняття як еколого-правовий механізм, як складовий елемент управління 

якістю довкіллям, що знаходить своє вираження в системі юридичних норм і 

правовідносин, за допомогою яких держава забезпечує виконання еколого-правових 

приписів [185, c.53]. Окрім цього, розглядають складові механізму реалізації 

державної екологічної політики, до яких відносять: державну інституційну 

інфраструктуру проведення екологічної політики; систему екологічного 

законодавства і його кодифікування; економіко-правове забезпечення; еколого-

експертне обґрунтування й оцінку еколого-небезпечних заходів і діяльності; 

міжнародно-правове регулювання і співпрацю [186, c. 67]. 

На наше переконання, механізм правового забезпечення екологічної безпеки 

ТЕС включає в себе нормативно-правову (законодавче підґрунтя), організаційну 

(інституційна система управлінської діяльності), функціональну (діяльність 

суб’єктів управлінської діяльності), економіко-правову (фінансово-матеріальний 

базис для забезпечення екологічної безпеки в процесі виробництва електричної та 

теплової енергії) складові, а також правові засоби превентивного, компенсаційного 

та карального характеру, які входять до інституту юридичної відповідальності за 

порушення законодавчих приписів у сфері виробництва електричної та теплової 

енергії. 

Враховуючи те, що питанню законодавчого підґрунтя механізму правового 

забезпечення екологічної безпеки у сфері виробництва електричної та теплової 

енергії присвячено попередній розділ даного дисертаційного дослідження, 

зупинимося на аналізі інших складових такого механізму. Зокрема, розпочнемо з 

організаційно-правових засобів забезпечення екологічної безпеки у сфері 

виробництва електричної та теплової енергії, реалізація яких здійснюється 

суб’єктами управлінської діяльності у сфері екології. 

 

2.1. Організаційно-правове забезпечення екологічної безпеки теплових 



112 

 

електростанцій в Україні 

 

Серцевиною механізму організаційно-правового забезпечення екологічної 

безпеки ТЕС є управлінська діяльність суб’єктів екологічних правовідносин, яка 

здійснюється в процесі виробництва електричної та теплової енергії. В 

енциклопедичних словниках поняття «управління» тлумачиться як цілеспрямована 

діяльність органів державної влади або інших суб’єктів по коригуванню визначеним 

об’єктом у певній сфері (галузі) [187, c. 1300]. У теорії публічного адміністрування 

«управління» розглядається як «діяння, яке призводить до змін стану якогось 

об’єкта; вплив на об’єкт,систему, процес тощо з метою збереження їх сталості або 

переведення з одного стану в інший відповідно до встановленої мети [188, c. 675]». 

Таким чином, управління як процедурна діяльність полягає в цілеспрямованому 

впливі певного суб’єкта суспільних відносин на об’єкт для досягнення визначеного 

результату. У зв’язку з цим, в юриспруденції з метою правового регулювання 

суспільних відносин влади-підпорядкування управління класифікується за різними 

критеріями. Враховуючи зазначене, загальноусталеною є позиція, за якою суспільні 

відносини, що виникають з приводу використання природних ресурсів, охорони 

довкілля й забезпечення екологічної безпеки відносять до екологічних 

управлінських відносин, виокремлюючи такий вид управління, як екологічне 

управління.  

Слід наголосити, що на даний момент в науці екологічного права немає 

однозначного підходу до характеристики екологічного управління, що пов’язано з 

різними назвами, які вживаються для позначення такого виду управлінської 

діяльності, а саме: «управління охороною природи» [189, c. 100], «управління 

еколого-економічною системою» [190, c. 80], «управління природокористуванням, 

управління охороною природи і використанням природних ресурсів», «управління 

охороною навколишнього середовища» [191, c. 130-131], «управління 

природокористуванням та охороною навколишнього середовища» [192, c. 10], 

«управління у сфері екології та природних ресурсів» [193, c. 195-196] тощо. Окрім 
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цього, поширеною є точка зору,за якою управлінська діяльність у сфері екології 

йменується тектоекологією, що розуміється як «урегульованi правовими нормами 

суспiльнi вiдносини, в яких реалiзується дiяльнiсть державних органiв, органiв 

мiсцевого самоврядування, громадських об’єднань, що спрямована на забезпечення 

ефективного використання природних ресурсiв, охорони навколишнього природного 

середовища, екологiчної безпеки юридичними i фiзичними особами, дотримання 

екологiчного законодавства, попередження екологiчних правопорушень та захист 

екологiчних прав громадян [55, c. 135]».  

Автор є прихильником наукового підходу М. В. Краснової, яка наголошує, що 

поняття «екологічне управління» характеризується станом «суспільних відносин, що 

врегульовується правовими нормами», на визначеність якого справляють соціально-

правові ознаки екологічного управління, до яких вчена відносить наступні: 1) є 

способом реалізації різних видів екологічної політики (глобальної, національної 

(державної), регіональної, місцевої, об’єктної (виробничої)); 2) є різновидом 

соціального управління, яке здійснюється людьми по відношенню до людей; 3) 

регламентується правовими нормами, які формують інститут екологічного 

управління; 4) спрямовується на досягнення законодавчо визначених цілей і 

відповідної мети, закріпленої ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища»; 5) така діяльність відповідає законодавчо 

визначеній компетенції органів управління та здійснюється за відповідними 

напрямами – функціями екологічного управління; 6) при його реалізації відбувається 

державно-правове забезпечення дотримання вимог екологічного законодавства, у 

межах якого здійснюється попередження екологічних правопорушень, застосування 

заходів державного впливу до порушників екологічного законодавства та захист 

порушених екологічних прав громадян [194, c. 37-40].  

Управлінською діяльністю як складовою механізму організаційно-правового 

забезпечення екологічної безпеки ТЕС вважаємо таку діяльність, яка є складовою 

еколого-управлінських (тектоекологічних) відносин, які виникають, змінюються і 

припиняються у зв’язку зі здійсненням господарської діяльності з виробництва 
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електричної та теплової енергії, кінцевим результатом якої є забезпечення системою 

органів публічного управління, суб’єктами господарювання у сфері виробництва 

електричної та теплової енергії, а також іншими заінтересованими особами такого 

стану навколишнього природного середовища, за якого в умовах внутрішніх і 

зовнішніх загроз, під впливом шкідливих факторів, зумовлених процесом і 

наслідками господарської діяльності у сфері експлуатації ТЕС, забезпечується 

гарантоване державою право громадян на безпечне для життя та здоров’я довкілля. 

Відтак, об’єктом еколого-управлінських відносин у сфері господарської 

діяльності теплових електростанцій, який визначає предмет правового регулювання 

положень екологічного законодавства, є екологічна безпека навколишнього 

природного середовища та господарська діяльність з виробництва електричної та 

теплової енергії. Зміст таких відносин складають права і обов’язки суб’єктів 

управління по відношенню до вказаних об’єктів.  

Слід зазначити, що суб’єктний склад еколого-управлінських відносин у сфері 

господарської діяльності теплових електростанцій безпосередньо залежить від видів 

екологічного управління. На разі серед науковців немає одностайної точки зору 

щодо інституційної системи еколого-упралінської діяльності. З позиції В. В. Петрова 

та Ю. С. Шемшученка, управління в галузі охорони природи здійснюється 

відповідними представницькими органами, Кабінетом Міністрів України, 

Міністерством екології і природних ресурсів України, у тому числі спеціально 

уповноваженими державними органами й об’єднаннями громадян [195, c. 42; 196, c. 

19]. Окрім зазначених, в науковій літературі до суб’єктів екологоправозастосування 

відносять також власників природних ресурсів і природокористувачів, місцеві 

органи влади і управління, судові органи, систему органів прокуратури, органи 

міліції [197, c. 8]. 

Дещо звужений підхід до розуміння еколого-управлінської діяльності 

простежується в працях Ю. А. Ізраеля, який до суб’єктів управління у сфері екології 

відносить систему виконавчо-розпорядчих органів спеціальної компетенції [198, c. 

33]. Такий підхід, на нашу думку, є виправданим у разі ототожнення еколого-
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управлінської діяльності виключно з державним управлінням як організованим 

процесом цілеспрямованої, підзаконної, юридично-владної форми діяльності 

держави в особі органів державної виконавчої влади шляхом здійснення 

керівництва, регулювання і контролю, тобто управлінського (організуючого) впливу, 

з метою реалізації завдань і функцій держави у сфері господарського, економічного, 

соціально-культурного, адміністративно-політичного та інших галузях суспільного 

(державного) життя, які вимагають такої діяльності [199, c. 96].   

У даному дисертаційному дослідженні автор є прихильником широкого 

підходу до розуміння суб’єктів еколого-управлінської діяльності, що, вважаємо, є 

виправданим для сфери теплоенергетики, оскільки в процесі виробництва 

електричної та теплової енергії безпосередній вплив на довкілля, у тому числі, 

шляхом реалізації управлінських повноважень у цій сфері, здійснюють не лише 

органи державної влади загальної і спеціальної компетенції [200, c. 34], але й 

суб’єкти господарювання (на виробничому рівні – директор – головний інженер – 

працівник), які виробляють теплову енергію та експлуатують ТЕС, та об’єднання 

громадян, які здійснюють опосередкований організаційно-правовий вплив на 

забезпечення екологічної безпеки ТЕС. У зв’язку з цим, вважаємо, що інституційно 

система організаційно-правового забезпечення управління ТЕС повинна виглядати 

наступним чином: 1) державне управління; 2) самоврядне (муніципальне) 

управління; 3) громадське управління; 4) виробниче управління. 

Слід відмітити, що система організаційно-правового забезпечення управління 

ТЕС функціонує на засадах територіальності. За таким принципом обсяг 

компетентного впливу на об’єкт еколого-управлінських відносин у сфері 

господарської діяльності теплових електростанцій залежить від адміністративно-

територіального устрою держави та безпосередньо місця локалізації ТЕС. У зв’язку 

з цим, організаційно-правове забезпечення управління ТЕС здійснюється за такими 

рівнями:  

І – національний (охоплює територію всієї держави, реалізується системою 

державного та громадського управління); 
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ІІ – регіональний (охоплює територію області, АР Крим, міст Києва та 

Севастополя, реалізується системою державного, самоврядного та громадського 

управління); 

ІІІ – місцевий (охоплює територію району, населеного пункту в межах однієї 

області, реалізується системою державного, самоврядного та громадського 

управління); 

ІV – об’єктовий (охоплює природний об’єкт, ТЕС як підприємство, 

реалізується системою державного, виробничого управління). 

Отже, в цій дисертаційній роботі механізм організаційно-правового 

забезпечення управління ТЕС досліджується комплексно на засадах інституційності 

та територіальності. Якщо вести мову про систему державного управління у сфері 

забезпечення екологічної безпеки ТЕС в Україні, владний вплив якої поширюється 

на всі територіальні рівні управління в процесі виробництва електричної та теплової 

енергії, слід звернутися до положень чинного законодавства. Так, згідно з ч. 2 ст. 16 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» державне 

управління в галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюють 

Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві 

ради та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, державні органи по 

охороні навколишнього природного середовища і використанню природних ресурсів 

та інші державні органи відповідно до законодавства України. 

В електроенергетиці державне управління здійснюється центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в 

електроенергетичному комплексі, центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі (ч. 1 ст. 8 Закону 

України «Про електроенергетику»).  

За положеннями ст. ст. 10 – 12 Закону України «Про теплопостачання» 

державне управління у сфері теплопостачання відноситься до компетенції Кабінету 

Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, Ради 
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міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій.  

Таким чином, на підставі нормативних положень та підходів сучасної 

екологічної доктрини, вважаємо, що інституційну систему державного управління у 

сфері забезпечення екологічної безпеки ТЕС в Україні складають наступні органи: 

1) органи загальної компетенції – органи державної влади, які справляють 

регулюючий вплив на суспільні відносини у сфері виробництва електричної та 

теплової енергії, а також забезпечення екологічної безпеки, діяльність яких 

спрямована на визначення вектору державної політики у цій галузі та координацію 

діяльності органів державного управління (Верховна Рада України, Президент 

України, Верховна Рада АР Крим); 

2) органи державного управління загальної компетенції, для яких забезпечення 

екологічної безпеки в процесі виробництва електричної та теплової енергії не є 

ключовим завданням, однак, до повноважень яких належить реалізація окремих 

функцій в названій сфері (Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів АР Крим, 

місцеві державні адміністрації); 

3) органи державного управління спеціальної компетенції, діяльність яких 

спрямована на формування й реалізацію державної політики у сфері використання 

природних ресурсів, охорони довкілля і забезпечення екологічної безпеки, 

експлуатації об’єктів теплоенергетики як складових паливно-енергетичного 

комплексу держави, використання паливно-енергетичних ресурсів, 

енергозбереження, а також на здійснення державного нагляду (контролю) у цій 

сфері.  

Враховуючи встановлені вимоги до обсягу дисертаційного дослідження, на 

наш погляд, у даній роботі окрему увагу слід приділити аналізу системи органів 

державного управління спеціальної компетенції та їхніх повноважень. Відмітимо, 

що на сьогодні не втратила своєї актуальності класифікація органів спеціального 

державного управління в галузі екології, запропонована В. І. Андрейцевим [55, 

c.139]. Так, виходячи з цієї класифікації, інституційна система державного 

управління у сфері забезпечення екологічної безпеки ТЕС в Україні складається з 
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наступних органів: а) органи надвідомчого управління і контролю (Міністерство 

екології та природних ресурсів України, Міністерство охорони здоров’я України, 

Державна екологічна інспекція України); б) органи спеціального поресурсового 

управління і контролю (Державна служба України з питань геодезії, картографії та 

кадастру, Державне агентство водних ресурсів України та ін.); в) органи 

спеціалізованого функціонального управління і контролю (Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій і т. д.); г) органи 

спеціалізованого галузевого управління (Міністерство енергетики та вугільної 

промисловості України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, Державна 

інспекція енергетичного нагляду України тощо). Більш детально положення про 

названі органи розглянуто далі. 

Разом з тим, слід наголосити, що на разі в чинному законодавстві України 

сформувався підхід до поділу системи органів державного управління спеціальної 

компетенції, в основі якого – функціональне призначення центрального органу 

виконавчої влади, зокрема, у сфері забезпечення екологічної безпеки ТЕС. Такий 

поділ відображений в Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» від 

17 березня 2011 р. [201] (статті 6, 16, 17) та постанові Кабінету Міністрів України від 

10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів 

виконавчої влади» [202]. Так, відповідно до положень вказаних нормативно-

правових актів система центральних органів виконавчої влади в сфері забезпечення 

екологічної безпеки ТЕС має таку структуру: 

- центральні органи виконавчої влади, які забезпечують формування та 

реалізацію державної політики: Міністерство екології та природних ресурсів 

України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство енергетики та 

вугільної промисловості України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України;  
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- центральні органи виконавчої влади, основним завданням яких є надання 

адміністративних послуг: Державна служба України з питань геодезії, картографії та 

кадастру, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Державна служба 

України з питань праці; 

- центральні органи виконавчої влади, основним завданням яких  є управління 

об’єктами державної власності: Державне агентство з енергоефективності та 

енергозбереження України, Державне агентство водних ресурсів України; 

- центральні органи виконавчої влади, основним завданням яких є здійснення 

державного нагляду (контролю): Державна інспекція енергетичного нагляду 

України, Державна екологічна інспекція України, Державна архітектурно-будівельна 

інспекція України. 

Розпочнемо з аналізу повноважень міністерств у сфері забезпечення 

екологічної безпеки ТЕС в Україні:  

1) Міністерство екології та природних ресурсів України (далі –Мінприроди), 

яке діє на підставі Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 січня 2015 р. № 32 [203], та є головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує 

державну політику у сфері охорони довкілля від негативного впливу ТЕС та 

забезпечення екологічної безпеки в процесі використання теплової енергетики, а 

саме: забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері екологічної безпеки, 

охорони атмосферного повітря, поводження з відходами; забезпечує впровадження 

механізмів сталого розвитку з питань, що належать до компетенції Мінприроди; 

встановлює порядок надання інформації про стан навколишнього природного 

середовища і порядок організації та проведення публічних слухань або відкритих 

засідань з питань впливу запланованої діяльності на довкілля; розробляє і вводить у 

дію нормативи допустимих рівнів шкідливого впливу фізичних та біологічних 

факторів на стан довкілля; веде державний кадастр викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря; здійснює взяття на державний облік об’єктів, які справляють 

або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного 
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повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне 

повітря; організовує, координує та контролює проведення оцінки впливу на 

навколишнє природне середовище, зокрема, у транскордонному контексті; бере 

участь у плануванні та здійсненні заходів із запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру і реагування на них та ін. (п. 4); 

2) Міністерство охорони здоров’я України (далі – МОЗ), до повноважень якого 

відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 березня 2015 р. № 267 [204], віднесено, зокрема, забезпечення охорони 

здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, що стосується всіх 

сфер господарювання, у тому числі, теплоенергетики. Так, у сфері охорони здоров’я 

МОЗ забезпечує (пп. 8 п. 4 Положення): додержання підприємствами (ТЕС) права 

громадян на охорону здоров’я; затвердження галузевих стандартів у сфері охорони 

здоров’я, контроль за їх дотриманням; затвердження норм радіаційної безпеки та 

допустимих рівнів впливу на людину інших фізичних факторів; затвердження 

переліків важких робіт, робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на 

яких забороняється застосування праці жінок і неповнолітніх осіб тощо. У сфері 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення до компетенції 

МОЗ належать (пп. 12 п. 4 Положення): затвердження державних санітарних норм і 

правила, у тому числі, в сфері охорони праці; організація вивчення, оцінки і 

прогнозування показників здоров’я населення залежно від стану середовища 

життєдіяльності людини, встановлення факторів навколишнього середовища, що 

шкідливо впливають на здоров’я населення і т.д.; 

3) Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (далі – 

Міненерговугілля), яке є головним органом у системі центральних органів 

виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики в 

паливно-енергетичному комплексі, до компетенції якого належить: визначення 

пріоритетних напрямів розвитку паливно-енергетичного комплексу та забезпечення 

його нормативно-правового регулювання; здійснення моніторингу нетрадиційних 

джерел та видів енергетичної сировини і продуктів їх переробки; встановлення 
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нормативів використання і розподілу природного газу теплоенергетичними 

підприємствами незалежно від форми власності для у сфері виробництва 

електричної та теплової енергії; затвердження проектів будівництва об’єктів 

паливно-енергетичного комплексу, що реалізуються із залученням державних 

коштів; проведення конкурсного відбору інвестиційних проектів у паливно-

енергетичному комплексі, для реалізації яких у реальному секторі економіки 

надається державна підтримка; формування і реалізація заходів щодо охорони праці 

та забезпечення безпеки життєдіяльності у паливно-енергетичному комплексі; 

ведення обліку нещасних випадків, що сталися на підприємствах паливно-

енергетичного комплексу, затвердження заходів щодо запобігання їм; організація і 

виконання роботи зі стандартизації у паливно-енергетичному комплексі тощо (п. 4 

Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, 

затверджене указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 382/2011 [205]). На 

нашу думку, позиція нормотворця щодо найменування даного органу є некоректною, 

оскільки в назві Міненерговугілля виділяються лише дві галузі паливно-

енергетичного комплексу держави – енергетика та вугільна промисловість. 

Натомість при цьому не враховуються інші галузі, зокрема, паливно-енергетичний 

комплекс, регулювання яких входить виключно до предметної компетенції 

Міністерства. У зв’язку з цим, вважаємо, що Міненерговугілля доцільно 

перейменувати на «Міністерство паливно-енергетичного комплексу України, 

оскільки така є ширшою за змістом і включає, зокрема, сферу енергетики та 

вугільної промисловості; 

4) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі – 

Мінекономрозвитку), до основних функцій якого у сфері формування й реалізації 

державної політики економічного розвитку і торгівлі, державної промислової та 

інвестиційної політики згідно з пп. пп. 4, 8, 20 п. 4 Положення, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 [206], 

відносяться: аналіз стану та тенденцій економічного і соціального розвитку України, 

секторів та галузей економіки, державне прогнозування економічного і соціального 
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розвитку України; аналіз стану конкурентоспроможності національної економіки, 

визначення напрямів діяльності і розроблення заходів щодо підвищення її рівня; 

методологічне забезпечення та складення загальнодержавних балансів попиту і 

пропозиції за основними видами промислової продукції, продовольчих та паливно-

енергетичних ресурсів; 

5) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України (далі – Мінрегіон), до відання якого у сфері паливно-

енергетичного комплексу держави, у тому числі, виробництва електричної та 

теплової енергії, належить затвердження нормативно-правових актів з питань 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду, у сфері ефективного використання 

паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива; подання Кабінетові Міністрів України пропозицій 

щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 

енергозбереження, збільшення частки відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива в енергетичному балансі України; розроблення і 

координація програми підвищення енергоефективності та енергозбереження в 

житлово-комунальному господарстві, обладнання житлових будинків засобами 

обліку і регулювання споживання води та електричної та теплової енергії; 

формування прогнозних балансів споживання електричної та теплової енергії (пп. 

пп. 2, 11, 19 п. 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197 [207]). Відмітимо, що на 

підставі змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 

2014 р. № 690 до Положення про Мінрегіон [208], до сфери компетенції вказаного 

Міністерства віднесено також забезпечення формування державної політики сфері 

земельних відносин, землеустрою, охорони земель (крім використання та охорони 

земель сільськогосподарського призначення) питання Державного земельного 

кадастру. 

Якщо вести мову про повноваження служб у сфері забезпечення екологічної 
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безпеки ТЕС як центральних органів виконавчої влади, основним завданням яких є 

надання адміністративних послуг, до їхнього відання належать наступні питання: 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру 

(Держгеокадастр), повноваження якої хоча і прямо не стосуються правового 

регулювання виробництва електричної та теплової енергії, однак, функція даного 

органу в сфері забезпечення екологічної безпеки ТЕС проявляється в тому, що 

Держгеокадастр бере участь у розробленні та виконанні державних, галузевих, 

регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, 

раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, у проведенні 

моніторингу земель, територіальному плануванні; забезпечує підготовку та 

здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих 

на раціональне використання та охорону земель, їх захист від шкідливого 

антропогенного впливу, дотримання режиму використання земель 

природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 

призначення, інших територій; проводить моніторинг земель та охорону земель; 

бере участь у державному регулюванні планування територій (пп. пп. 33, 34, 46, 47 

п. 4 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та 

кадастру, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015р. 

№15 [209]). Окрім того, Держгеокадастр організовує виконання на території, де 

експлуатується ТЕС чи планується будівництво ТЕС, робіт із землеустрою та оцінки 

земель, здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, які належать ТЕС як 

юридичним особам, здійснює державну реєстрацію обмежень у використанні таких 

земель (пп. пп. 27, 28 п. 4 Положення); 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), основним 

завданням якої відповідно до Положення про Державну службу України з 

надзвичайних ситуацій, завтердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

16 грудня 2015 р. № 1052 [210], є реалізація державної політики у сфері цивільного 

захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх 

виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, 
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гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, а також здійснення державного 

нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері 

цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, у тому числі, на 

підприємствах теплової енергетики (п. 3); 

Державна служба України з питань праці (Держпраці), яка реалізовує функцію 

забезпечення екологічної безпеки ТЕС шляхом реалізації покладених на неї завдань 

(Положення про Державну службу України з питань праці, затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 [211]) за двома напрямками: 

а) реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, 

гігієни праці в процесі експлуатації ТЕС, з питань нагляду та контролю за 

додержанням законодавства про працю ТЕС як суб’єктами господарювання, 

здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на 

державному рівні (зокрема, організовує проведення державної експертизи умов 

праці, експертної оцінки стану безпеки охорони праці та безпеки промислового 

виробництва суб’єкта господарювання; проводить розслідування та веде облік аварій 

і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, моніторинг стану 

умов праці та здоров’я працівників та ін.); б) здійснення державного регулювання і 

контролю у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, до якої 

належить господарська діяльність ТЕС (зокрема, організовує проведення 

випробування устаткування та матеріалів, технічного огляду устаткування, машин, 

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, експертизи проектної та іншої 

документації на виготовлення і впровадження технологій і засобів виробництва; 

видає дозволи на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок 

експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, 

контролює дотримання умов дії таких дозволів; здійснює реєстрацію декларацій 

безпеки об’єктів підвищеної небезпеки; веде облік підіймальних споруд, парових та 

водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та 

гарячої води та інших об’єктів; бере участь у прийнятті закінчених будівництвом 

об’єктів промислового та виробничого призначення, об’єктів, машин, механізмів, 
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устаткування підвищеної небезпеки; зупиняє, припиняє, обмежує експлуатацію 

підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, 

приміщень та інших виробничих об’єктів шляхом видачі відповідного розпорядчого 

документа, анулює видані дозволи і ліцензії до усунення порушень, які створюють 

загрозу життю працівників тощо) (п. п. 3, 4 Положення). 

Серед центральних органів виконавчої влади спеціальної компетенції, які 

здійснють управління об’єктами державної власності (агентства), на наш погляд, 

доцільно звернути увагу на Державне агентство з енергоефективності та 

енергозбереження України (Держенергоефективності), діяльність якого спрямована 

на реалізацію державної політики у сфері ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива. Згідно з п. 4 Положення про Державне агентство з 

енергоефективності та енергозбереження України, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 676 [212], 

Держенергоефективності відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, 

забезпечує створення та функціонування державної системи моніторингу показників 

енергетичного балансу України; проводить державну експертизу з 

енергозбереження; забезпечує створення та функціонування енергетичного аудиту та 

запровадження енергетичного менеджменту; здійснює моніторинг за ефективним 

використанням паливно-енергетичних ресурсів, відновлюваних джерел енергії; 

забезпечує ведення Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які 

здійснюють розроблення, впровадження та використання енергоефективних заходів 

та енергоефективних проектів; забезпечує в створення фондів державної підтримки 

заходів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 

енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та ін. 

Щодо центральних органів виконавчої влади – інспекцій, – які здійснюють 

державний нагляд (контроль) у сфері виробництва електричної та теплової енергії і 

забезпечення екологічної безпеки, серед них слід виділити наступні:  

Державна екологічна інспекція України (Держекоінспекція), яка функціонує на 
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підставі Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 

квітня 2017 р. № 275 [213], та є центральним органом виконавчої влади, який 

забезпечує реалізацію державної  політики із здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони природних ресурсів. Так, Держекоінспекція 

здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням ТЕС як суб’єктами 

господарювання вимог: законодавства про використання та охорону земель (щодо 

здійснення заходів із запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними 

речовинами, відходами, стічними водами; додержання екологічних нормативів з 

питань використання та охорони земель тощо); законодавства про охорону і 

раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів (щодо дотримання 

екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва нових і 

реконструкції діючих ТЕС; дотримання регламентів скидання промислових 

забруднених стічних вод з накопичувачів, норм і правил експлуатації технологічних 

водойм тощо); законодавства про охорону атмосферного повітря (щодо наявності та 

додержання умов дозволів на викиди забруднюючих речовин; забезпечення 

безперебійної ефективної роботи і підтримання у справному стані споруд, 

устаткування та апаратури для очищення викидів забруднюючих речовин і т.д.); 

законодавства про поводження з відходами (щодо дотримання вимог документів 

дозвільного характеру на здійснення операцій у сфері поводження з відходами; 

складення і ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, 

реєстру місць видалення відходів та ін.); законодавства щодо наявності дозволів, 

лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, дотримання їх умов 

(пп. 2 п. 4 Положення); 

Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд), 

утворена на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. 

№442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», основним 

завданням якої є реалізація державної політики з нагляду (контролю) у сфері 

електроенергетики та теплопостачання. Слід зауважити, що станом на сьогодні 
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окремого положення про вказаний орган досі не прийнято, є лише проект постанови 

Уряду про затвердження даного положення [214]. На офіційному веб-сайті 

Міненерговугілля міститься інформація про те, що на разі «відбувається оптимізація 

структури та функцій Держенергонагляду в контексті переходу до реформування 

ринку електричної енергії та реорганізації системи органів державного нагляду 

(контролю) України у сфері господарської діяльності» [215].  

Разом з тим, досі чинною залишається постанова Кабінету Міністрів України 

від 7 серпня 1996 р. № 929 «Про посилення контролю за режимами споживання 

електричної і електричної та теплової енергії», якою затверджено Положення про 

державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і електричної 

та теплової енергії [216]. Відповідно до п. 4 вказаного документу до повноважень 

Держенергонагляду належать: здійснення допоміжних заходів із забезпечення 

надійного і сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи України; 

участь у розробленні суб’єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами 

електричної енергії заходів щодо надійного та безаварійного енергопостачання; 

здійснення контролю за відповідністю нових та реконструйованих теплових 

установок та мереж технічним умовам, нормам, правилам і стандартам, 

підтвердження їх готовності до роботи; здійснення нагляду за забезпеченням 

надійного постачання енергії, технічним станом та організацією експлуатації 

теплових установок та мереж суб’єктів відносин у сфері теплопостачання і 

споживачів електричної енергії, дотриманням режимів виробництва, постачання і 

споживання електричної та теплової енергії; здійснення нагляду за відповідністю 

вимогам нормативних документів показників якості електричної та теплової енергії 

та кількісних показників повернення конденсату водяної пари, стану приладів і 

систем обліку обсягів виробництва, постачання  та споживання електричної та 

теплової енергії тощо; 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України (Держархбудінспекція), 

до відання якої належать повноваження зі здійснення нагляду й контролю в процесі 

будівництва об’єктів теплової енергетики, зокрема, видача, відмова у видачі, 
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анулювання дозволів на виконання будівельних робіт; прийняття в установленому 

порядку в експлуатацію закінчені будівництвом об’єктів ТЕС; за дотриманням вимог 

законодавства у сфері містобудівної діяльності, ліцензійних умов на провадження 

господарської діяльності; аналіз та узагальнення результатів контролю за якістю 

виконаних будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що 

застосовуються під час будівництва ТЕС; зупинення підготовчих та будівельних 

робіт, які не відповідають вимогам законодавства і т. д. (п. 4 Положення про 

Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 9 липня 2014 р. № 294 [217]).  

Також важливе місце в системі центральних органів виконавчої влади у сфері 

теплоенергетики займає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг (Регулятор), яка є державним 

колегіальним органом, підпорядкованим Президентові України і підзвітним 

Верховній Раді України. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» від 22 вересня 2016 р. [218] Регулятор здійснює державне 

регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, 

зокрема, у сфері діяльності з виробництва електричної та теплової енергії на 

теплогенеруючих установках, транспортування її магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами, постачання електричної та теплової енергії в 

обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження 

господарської діяльності (ліцензійними умовами). Також Регулятор здійснює 

моніторинг функціонування ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, 

який забезпечується шляхом проведення аналізу та оцінки, зокрема, дотримання 

вимог щодо надійності та безперебійності теплопостачання, стандартів та вимог до 

якості обслуговування споживачів; застосування умов для приєднання до мереж 

нових генеруючих потужностей з належним урахуванням витрат і вигод, пов’язаних 

з різними технологіями у використанні відновлюваних джерел енергії, а також із 

розподіленою генерацією та комбінованим виробництвом електричної та теплової 



129 

 

енергії (когенерацією) (п. п. 10, 21 ч. 1 ст. 20 Закону).  

Відмітимо, що окрім органів загальнодержавного управління, значний вплив 

на забезпечення екологічної безпеки територій в процесі виробництва електричної 

та теплової енергії здійснюють органи регіонального та місцевого управління, що 

інституційно реалізують свою діяльність через місцеві органи виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування. Так, на локальному рівні органи виконавчої влади 

представлені місцевими державними адміністраціями, предметну сферу діяльності 

яких, на наш, погляд, слід розмежовувати на повноваження у галузі використання 

природних ресурсів, охорони довкілля і забезпечення екологічної безпеки територій, 

на яких функціонують ТЕС, а також повноваження у галузі енергетики та 

теплопостачання. До першої групи повноважень належать наступні: а) участь у 

проведенні моніторингу стану навколишнього природного середовища; б) участь у 

розробленні стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і 

охорони довкілля від забруднення та інших шкідливих впливів діяльності теплових 

електростанцій; в) затвердження для підприємств лімітів використання природних 

ресурсів місцевого значення, скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне 

середовище; г) видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з 

відходами, викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, 

спеціальне використання природних ресурсів (ст. 20-4 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища»); д) вжиття заходів до відшкодування 

шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля підприємствами 

ТЕС; е) інформування населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан 

довкілля, про заходи, що вживаються до його поліпшення; є) вносення пропозицій 

про зупинення діяльності підприємств теплової енергетики у разі порушення ними 

законодавства про охорону довкілля та санітарних правил та ін. (ст. 21 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації»). 

До повноважень місцевих державних адміністрацій безпосередньо у сфері 

енергетики та теплопостачання належать: а) розроблення проектів програм 

соціально-економічного розвитку і подання їх на затвердження відповідній раді, 
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забезпечення їх виконання; б) подання раді висновків щодо доцільності розміщення 

на відповідній території нових підприємств теплової енергетики; в) розгляд та 

прийняття рішення за пропозиціями органів місцевого самоврядування щодо 

проектів планів та заходів підприємств ТЕС, розташованих на відповідній території 

(ст. 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»); г) розроблення і 

реалізація місцевих програм та участь у розробленні і реалізації державних цільових 

програм у сфері теплопостачання; д) погодження діяльності у сфері 

теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-

комунального господарства; е) забезпечення виконання правил і норм у сфері 

теплопостачання; є) здійснення контролю за забезпеченням споживачів міст та 

інших населених пунктів тепловою енергією (ст. 12 Закону України «Про 

теплопостачання»). 

Слід зазначити, що одним з недоліків чинного законодавства у сфері 

електроенергетики є відсутність чіткого розмежування повноважень місцевих 

державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у відносинах із 

суб’єктами електроенергетики. Зокрема, такий висновок слідує з положень ст. 10 

Закону України «Про електроенергетику», якою повноваження відповідних органів 

об’єднані в одній статті, що не сприяє чіткому розмежуванню повноважень органів 

влади на місцях у галузі електроенергетики, оскільки згідно із законодавством 

частина повноважень, визначених у ст. 10 цього Закону належать місцевим 

державним адміністраціям (участь у розробці комплексних планів постачання 

енергії споживачам на підпорядкованій їм території; участь у розробці і реалізації 

системи заходів щодо роботи об’єктів електроенергетики у надзвичайних умовах; 

сприяння розвитку енергетики в регіоні), а частина – органам місцевого 

самоврядування (погодження питань розміщення на підпорядкованій їм території 

об’єктів електроенергетики виходячи з інтересів територіальної громади; участь у 

розробці і реалізації системи заходів щодо роботи об’єктів електроенергетики у 

надзвичайних умовах; регулювання тарифів на теплову енергію відповідно до 
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Закону; сприяння розвитку енергетики в регіоні). У зв’язку з цим, вважаємо, що 

необхідно внести зміни до Закону України «Про електроенергетику», структурно 

роз’єднавши повноваження органів державного і самоврядного управління та 

виклавши їх у двох окремих статтях цього Закону.  

Якщо вести мову про повноваження органів місцевого самоврядування у сфері 

теплопостачання та забезпечення екологічної безпеки територій, зазначимо 

наступне. Згідно зі ст. 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до 

компетенції місцевих рад у відповідній галузі належить: а) забезпечення реалізації 

екологічної політики України, екологічних прав громадян; б) надання згоди на 

розміщення на своїй території підприємств теплової енергетики; в) видача дозволів 

на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення у випадках, 

передбачених законом; г) затвердження місцевих екологічних програм; забезпечення 

інформування населення про стан довкілля, функціонування місцевих екологічних 

автоматизованих інформаційно-аналітичних систем; д) організація роботи по 

ліквідації екологічних наслідків аварій, залучення до цих робіт підприємств; е) 

підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення розмірів плати 

за користування природними ресурсами, визначення в установленому порядку 

розмірів відшкодувань підприємствами ТЕС за забруднення довкілля та інші 

екологічні збитки; є) визначення території для розміщення відходів; ж) здійснення 

контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з 

відходами і т. д. 

У галузі енергетики й теплопостачання органи місцевого самоврядування 

здійснюють: а) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку 

відповідної території; б) попередній розгляд планів використання природних 

ресурсів місцевого значення на відповідній території, пропозицій щодо розміщення, 

спеціалізації та розвитку підприємств теплової енергетики, внесення у разі потреби 

до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань; в) розгляд і 

узгодження планів підприємств ТЕС, що не належать до комунальної власності 
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відповідних територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні 

соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і 

внесення пропозицій до відповідних органів (ст. 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»); г) затвердження місцевих програм розвитку у сфері 

теплопостачання, участь у розробці та впровадженні державних і регіональних 

програм у цій сфері; д) погодження та розміщення в межах відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці нових або реконструкцію діючих об’єктів 

теплопостачання та сприяння розвитку систем теплопостачання на відповідній 

території; е) погодження інвестиційних програм стосовно об’єктів теплопостачання, 

що перебувають у комунальній власності; є) сприяння провадженню інвестиційної 

діяльності у сфері теплопостачання (ст. 13 Закону України «Про теплопостачання»). 

Звертаємо увагу, що станом на сьогодні спостерігаються тенденції до 

постійного оновлення законодавства, що закріплює повноваження місцевих органів 

державного й самоврядного управління. Це пов’язано з процесами децентралізації 

державної влади, об’єднанням територіальних громад сіл, селищ, міст та 

реорганізацією системи виконавчої влади на місцях. Відомо, що підставою для таких 

законодавчих тенденцій стало прийняття Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 р. [219], основним недоліком 

якого стала «відірваність» від положень Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». Так, предметом правового регулювання першого є 

відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних 

громад сіл, селищ, міст з точки зору їх процедурного механізму (ст. 1). Разом з тим, 

основні засади організації та діяльності органів місцевого самоврядування як 

опосередкованої форми реалізації права територіальної громади на вирішення 

питань місцевого значення, у тому числі, у сфері теплопостачання й забезпечення 

екологічної безпеки територій, визначаються Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». Це, в свою чергу, зумовлює складнощі в процесі 

життєдіяльності новостворених об’єднаних територіальних громад та необхідності 

внесення змін до чинного законодавства України. 
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Однією з важливих складових сучасного інституційного механізму 

забезпечення екологічної безпеки ТЕС є громадське управління, діяльність якого 

поширюється на національний, регіональний та місцевий рівні. Слід наголосити, що 

роль і участь громадськості як суб’єкта управлінських відносин у сфері енергетики 

законодавчо не окреслена, оскільки в законах України «Про функціонування 

паливно-енергетичного комплексу в особливий період», «Про електроенергетику», 

«Про теплопостачання» відсутні положення про участь громадськості в забезпеченні 

екологічної безпеки об’єктів теплової енергетики. У цьому відношенні 

раціональною є точка зору М. В. Краснової, яка аналізуючи Орхуську конвенцію, 

зазначає, що вітчизняне законодавство в цьому аспекті «сформульовано 

декларативно, проголошує лише певні можливості, однак не передбачає механізмів 

їх забезпечення, що створює ускладнення при їх реалізації [220, c. 32]».  

Ряд нормативних положень про громадськість як суб’єкта управлінських 

відносин передбачено в екологічному законодавстві, з положень якого слідує, що 

громадське управління в Україні інституційно здійснюється через громадські 

організації та громадських інспекторів з охорони довкілля. Так, згідно зі ст. 21 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» до 

повноважень громадських організацій у галузі використання природних ресурсів, 

охорони довкілля й забезпечення екологічної безпеки в процесі експлуатації ТЕС 

належать: участь у розробці планів, програм, пов’язаних з охороною навколишнього 

природного середовища; участь у проведенні центральним органом виконавчої 

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

у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони природних ресурсів, перевірок виконання 

підприємствами ТЕС природоохоронних планів і заходів; вільний доступ до 

екологічної інформації; подання до суду позовів про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок порушення законодавства про охорону довкілля; участь у 

підготовці проектів нормативно-правових актів з екологічних питань; оскарження 

рішення про відмову чи несвоєчасне надання за запитом екологічної інформації або 
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неправомірне відхилення запиту та його неповне задоволення.  

Відмітимо, що громадські організації екологічного спрямування активно 

співпрацюють з центральними органами виконавчої влади. Так, на сьогодні при 

Мінприроди створено Громадську раду, до складу якої входять більше 30 

громадських організацій (Всеукраїнська громадська організація «Жива планета», 

Громадська організація «Жінки і діти України – наше майбутнє», громадська 

організація «Зелене партнерство» та ін.) [221]. Також на разі при Міненерговугілля 

відбувається формування нового складу Громадської ради [222].  

Форми участі та порядок залучення громадськості до прийняття рішень з 

питань, що справляють чи можуть справити негативний вплив на стан довкілля, 

визначені постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 771 «Про 

затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо 

прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля» [223] та наказом 

Мінприроди від 18 грудня 2003 р. № 168 «Про затвердження Положення про участь 

громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля» [224]. До таких форм, 

зокрема, належать: робота в складі експертних та робочих груп, комісій, комітетів; 

обговорення заяв про екологічні наслідки запланованої діяльності та можливих 

альтернативних варіантів проектів рішень щодо цих видів діяльності при проведенні 

ОВНС; виступи в засобах масової інформації з екологічних питань тощо.  

На підставі аналізу положень законодавства з питань участі громадян в 

тектоекологічній діяльності в науковій літературі виділяють наступні форми участі 

громадян та їх об’єднань в еколого-управлінських процесах: а) вплив на формування 

екологічної політики на різних рівнях і участь у прийнятті екологічно значимих 

рішень; б) громадський екологічний моніторинг; в) ініціювання і проведення 

екологічної експертизи; г) здійснення громадського екологічного контролю [225].  

На наше переконання, однією з дієвих форм залучення громадськості до 

управлінської діяльності у сфері забезпечення екологічної безпеки під час 

здійснення господарської діяльності суб’єктами ТЕС є створення громадських рад 

при органах місцевого самоврядування й органах виконавчої влади на місцях з 
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питань, що стосуються, зокрема, розміщення нових теплових електростанцій на 

відповідній території, експлуатації ТЕС, впливу господарської діяльності теплових 

електростанцій на довкілля, можливості обмеження викидів деяких забруднюючих 

речовин в атмосферу тощо. Це, в свою чергу, сприятиме розвитку двостороннього 

діалогу між органами державного і самоврядного управління та зацікавленою 

громадськістю та залученню останньої до процесу прийняття владних рішень з 

питань, що стосуються довкілля.  

Вважаємо, що однією з дієвим форм громадського екологічного управління у 

сфері забезпечення екологічної безпеки ТЕС є також діяльність громадських 

інспекторів з охорони довкілля. Відповідно до ст. 36 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» на них покладаються такі функції: участь у 

проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та 

перевірок додержання підприємствами теплової енергетики законодавства про 

охорону довкілля, додержання норм екологічної безпеки та використання природних 

ресурсів; проведення перевірок і складання протоколів про порушення 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища і подання їх 

органам державного контролю в галузі охорони навколишнього природного 

середовища та правоохоронним органам для притягнення винних до 

відповідальності; подання допомоги органам державного контролю в галузі охорони 

навколишнього природного середовища в діяльності по запобіганню екологічним 

правопорушенням. На сьогодні громадські інспектори з охорони довкілля діють на 

підставі положення, затвердженого наказом Мінприроди від 27 лютого 2002 р. № 88 

[226].  

Якщо вести мову про об’єктовий рівень управління процесом виробництва 

електричної та теплової енергії, його, на наш погляд, можна визначати як виробниче 

управління, де цілеспрямований вплив організаційно-функціональної діяльності 

здійснюється по відношенню до конкретно обраного підприємства як об’єкта 

господарювання та господарюючого суб’єкта. Останнє починає відігравати все 

більшу роль, оскільки саме підприємство з виробництва електричної та теплової 
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енергії є основним джерелом техногенного навантаження на навколишнє природне 

середовище, що в умовах формування ринкової економіки та відходу від жорсткого 

впливу органів державної влади полягає у перенесенні тягаря вирішення 

екологічних проблем на суб’єкта господарювання у сфері виробництва електричної 

та теплової енергії. Більш детально питання виробничого управління на ТЕС 

розглянуто в наступному підрозділі розділу ІІ даного дисертаційного дослідження.  

 

2.2. Виробниче управління як засіб правового забезпечення екологічної 

безпеки теплових електростанцій в Україні 

 

Динамічний вплив приватного сектора економіки, представленого суб’єктами 

господарювання у сфері теплоенергетики, на розвиток екологічних правовідносин, 

що виникають в процесі використання природних ресурсів, охорони довкілля і 

забезпечення екологічної безпеки, зумовлює актуальність та доцільність 

виокремлення й дослідження виробничого управління на підприємстві ТЕС. Як 

наголошує В. А. Зуєв, «екологічні показники повинні стати невід’ємною складовою 

оцінки підприємства, його інвестиційної привабливості, і державні органи мають 

сприяти організації ефективного функціонування виробничого екологічного 

управління… [227, c. 10]».  

У чинному законодавстві України, на відміну від норм міжнародного і 

європейського права, положення про виробниче управління, у тому числі, у сфері 

теплопостачання, його основні засади, форми реалізації тощо не знайшли свого 

нормативного закріплення. Відмітимо, що в цьому аспекті правове регулювання 

виробничого управління здійснюється за декларативним принципом. Так, Законом 

України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на 

період до 2020 року» впровадження екологічного управління на підприємствах 

визначено одним з шляхів до сучасної секторальної екологічної політики, що 

реалізується у країнах Західної та Центральної Європи та одним із заходів 

забезпечення екологічно збалансованого природокористування (Розділ І).  
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У спеціалізованій науковій літературі звертається увага на фактичне 

нехтування ролі недержавних суб’єктів у сфері формування та реалізації екологічної 

політики. Однак, таке становище викликає подив, оскільки в умовах жорсткої 

конкурентної боротьби екологічні фактори стають значними її чинниками. 

Невипадково саме у межах діяльності суб’єктів господарювання було започатковано 

врегулювання таких факторів у державних стандартах [228]. Так, більш детально 

нормативні положення про виробниче управління містяться в ДСТУ ISO 14001:2015 

«Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування» 

[229], ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» [230]. Разом з 

тим, така прогалина в правовому регулюванні суспільних відносин у сфері 

виробничого управління в цілому, у тому числі, у галузі теплопостачання, потребує 

усунення. Окрім того, необхідність у законодавчому «втручанні» в процес 

регулювання зазначених відносин полягає також в обов’язку України здійснювати 

співробітництво з Європейським Союзом у сфері екологічного управління з метою 

збереження, захисту, поліпшення і відтворення якості навколишнього середовища 

(п.«b» ст. 361 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони). 

В еколого-правовій доктрині питання правового регулювання виробничого 

екологічного управління неодноразово було об’єктом наукової дискусії. Зокрема, як 

наголошують сучасні дослідники, хоча терміни «об’єктне екологічне управління», 

«екологічний менеджмент» досі не знайшли свого закріплення у чинному 

законодавстві України, однак системний аналіз його положень дозволяє говорити 

про існування такої системи правових норм, у якій визначаються: а) принципи, що 

закладають основи функціонування систем екологічного менеджменту, б) загальні 

засади екологічного управління та екологічного менеджменту в його системі, в) 

правові засади, особливості формування систем екологічного менеджменту в 

окремих сферах екологічного права та їх організаційно-правові форми, г) стимули та 

заохочення до суб’єктів господарювання, які впроваджують системи екологічного 
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менеджменту. Відтак, нормативні положення виробничого управління мають 

комплексний характер і формують окремий міжгалузевий підінститут інституту 

екологічного управління в системі екологічного права України [231, c. 104-105].  

Разом з тим, незважаючи на законодавчу прогалину правового регулювання 

відносин, які виникають в процесі виробничого управління, у тому числі, у сфері 

теплоенергетики, на разі в науковій літературі сформувалися різні точки зору до 

розуміння названого поняття. Зауважимо, що спільною ознакою таких 

доктринальних позицій є комплексний підхід до визначення вказаного явища. 

Зокрема, вчені зазначають, що корпоративне управління охоплює корпоративну 

філософію, корпоративні цінності, корпоративну культуру, корпоративний стиль 

управління, які «повинні бути узгоджені як із національними культурою й 

інтересами, так і зі світовими інтересами й зобов’язаннями [232, c. 206]».  

Л. Ф. Кожушко та П. М. Скрипчук даний вид управління визначають як: 

добровільну ініціативну діяльність економічних суб’єктів, спрямовану на реалізацію 

їх власних екологічних цілей, проектів і програм, розроблених на основі принципів 

екоефективності та екосправедливості; процес розміщення природних і штучних 

ресурсів з метою максимального використання навколишнього середовища для 

задоволення основних потреб людини за принципом екологічної врівноваженості 

(збалансованості); контролювання видів діяльності людини, що впливають на 

довкілля; як процедуру керування екологічною діяльністю підприємств, компаній, 

систему менеджменту якості, довкілля та безпекою життєдіяльності [233, c. 15]. 

Дослідники концепції виробничого управління (В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, 

Г.О. Білявський та ін.) пов’язують посилення уваги до даної проблематики 

децентралізацією управління, акціонуванням капіталу, розширенням 

підприємництва, коли центр діяльності і відповідальності в системі екологічного 

управління зміщується в бік корпоративного управління. Функції такої управлінської 

діяльності спрямовані на раціональне природокористування й забезпечення 

екологічної безпеки, тоді як система екологічного управління пов’язана більшою 

мірою з охороною довкілля [232, c. 203] . 
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На думку Я. О. Чекавської, виробниче управління, або «екологічний 

менеджмент», доцільно розглядати як: 1) один з принципів екологічної політики, 

закріплений в законодавстві; 2) система правових норм; 3) тип екологічних 

правовідносин; 4) правова форма та система екологічного управління конкретним 

господарюючим об’єктом; 5) система основних екологічних напрямів діяльності 

(функцій) суб’єкта господарювання [234, c. 4].  

Також в еколого-правовій науковій літературі сформувався підхід, за яким 

виділяється подвійна природа виробничого управління, що полягає в інституційній 

та функціональній складових системи правової організації використання природних 

ресурсів, охорони довкілля і забезпечення екологічної безпеки [235, c. 194].  

На наше переконання виробниче управління у сфері виробництва електричної 

та теплової енергії полягає в цілеспрямованому впливі суб’єкта господарювання – 

підприємства ТЕС – на правове регулювання внутрішньо- та зовнішньо-виробничих 

відносин на підприємстві, що проявляється в плануванні, визначенні, запровадженні 

й реалізації природоохоронних заходів, пов’язаних із забезпеченням екологічної 

безпеки в процесі виробництва електричної та теплової енергії.  

З позиції Н. С. Андрусяк, до таких заходів належать: включення 

природоохоронних вимог до господарських цілей організації; узгодження між 

виробничими функціями, інфраструктурою виробництва і екологічною безпекою; 

виконання екологічних нормативів; економія і раціональне використання всіх видів 

ресурсів; інформування населення про характер діяльності підприємства; 

дотримання безпечних умов праці;  мінімізація впливу на навколишнє природне 

середовище загалом і на кожний об’єкт зокрема [236, c. 10-11].  

Також у еколого-правовій доктрині зустрічається узагальнений підхід щодо 

виділення природоохоронних заходів екологічного менеджменту, згідно з яким такі 

заходи класифікують на: а) податкові пільги та інші фінансові механізми 

впровадження систем екологічного менеджменту; б) заходи заохочення до 

впровадження систем екологічного менеджменту; в) заходи стимулювання за 

впровадження систем екологічного менеджменту; г) заходи відповідальності за 
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порушення вимог екологічного законодавства щодо впровадження систем 

екологічного менеджменту [231, c. 160]. 

Відмітимо, що законодавче закріплення стратегічних напрямків та пріоритетів 

виробничого управління більшою мірою продекларовано на підзаконному рівні. Так, 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 447-р 

затверджено Концепцію державної політики у сфері управління якістю продукції, 

процесів та послуг та його державної підтримки [237]. Відповідно до цієї Концепції 

державна політика у сфері управління якістю полягає у створенні необхідних 

правових, економічних та організаційних умов для виробництва якісної продукції, 

збереження та відновлення безпеки довкілля.  

Згідно з Планом заходів щодо розроблення, впровадження і функціонування 

систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 червня 2013 р. 

№492-р [238] до таких заходів належать: 1) нормативно-правове забезпечення 

(прийняття національних стандартів, гармонізованих з міжнародними; розроблення і 

затвердження трирічних галузевих і регіональних планів заходів щодо 

впровадження, сертифікації і функціонування систем управління якістю на 

підприємствах); 2) організаційні заходи (щорічний моніторинг впровадження систем 

управління якістю на підприємствах; активізація роботи з міжнародними та 

регіональними організаціями стандартизації та сертифікації); 3) підготовка та 

підвищення кваліфікації кадрів (розроблення і затвердження освітньо-професійних 

програм підготовки з питань розроблення, впровадження і функціонування систем 

управління якістю, екологічного управління та інших систем управління; 

забезпечення підготовки кадрів з вищою освітою у сфері метрології, стандартизації, 

сертифікації та управління якістю); 4) інформаційна підтримка та пропагування 

систем управління якістю (розміщення та оновлення на офіційних веб-сайтах 

органів виконавчої влади інформаційних матеріалів з питань розроблення, 

впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного управління 

та інших систем управління; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з 
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питань впровадження систем управління якістю, екологічного управління та інших 

систем управління; висвітлення в засобах масової інформації практичного досвіду 

щодо впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного 

управління та інших систем управління). 

Якщо вести мову про виробниче управління на підприємстві ТЕС, слід 

зазначити наступне. Характерною особливістю впливу підприємства 

теплоенергетики на довкілля є його багатоплановість (одночасний вплив на різні 

об’єкти навколишнього середовища) та різноманітність (відчуження територій, 

спотворення ландшафтів, механічні порушення, хімічне забруднення, теплові, 

акустичні та інші фізичні впливи) [239]. У зв’язку з цим, на об’єктовому рівні 

механізм організаційно-правового забезпечення екологічної безпеки ТЕС має 

складну структуру і вирізняється комплексністю заходів різного спрямування. Таким 

чином, на наш погляд, природоохоронні заходи виробничого управління у сфері 

виробництва електричної та теплової енергії доцільно класифікувати за трьома 

напрямками:  

1) еколого-адміністративний напрямок, за яким екологічний менеджмент 

проявляється в утворенні підприємством ТЕС спеціальних структурних підрозділів, 

відповідальних за раціональне та невиснажливе використання природних ресурсів, 

запровадження й реалізацію природоохоронних заходів, забезпечення екологічної 

безпеки в процесі виробництва електричної та теплової енергії; 

2) еколого-економічний напрямок, за яким управлінська діяльність 

підприємства ТЕС здійснюється шляхом фінансування витрат на заходи із 

запобігання настанню надзвичайних ситуацій техногенного характеру та завдання 

шкоди довкіллю, запровадження і втілення інвестиційних проектів, спрямованих на 

ремонт застарілого обладнання, заміну такого обладнання новим, шляхом 

запровадження в процес виробництва електричної та теплової енергії сучасних 

екологічно безпечних технологій; 

3) еколого-правовий напрямок, що полягає в прийнятті підприємством ТЕС 

еколого-орієнтованих планів та програм, спрямованих на запровадження і 
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реалізацію підприємством ТЕС як суб’єктом господарювання еколого-

адміністративних та еколого-економічних заходів. 

Слід зауважити, що перелік та види таких заходів встановлюються 

підприємством самостійно, що і визначає тектоекологічний аспект господарської 

діяльності суб’єкта господарювання у сфері теплоенергетики. Натомість роль 

держави у виробничому управлінні полягає у передбаченні меж, в яких 

підприємство ТЕС повинно реалізовувати свою діяльність, залишаючи одночасно за 

ним можливість здійснювати активні дії з формування власної екологічної політики, 

її цілей та механізмів досягнення через виробниче екологічне управління. 

Враховуючи те, що напрямок еколого-правової реалізації виробничого управління у 

сфері виробництва електричної та теплової енергії фактично полягає в реалізації 

підприємтвом ТЕС заходів еколого-адміністративного та еколого-економічного 

характеру, вважаємо за доцільне розглянути саме ці напрями. 

Еколого-адміністративний напрямок. У правозастосовній діяльності у сфері 

виробництва електричної та теплової енергії одним з найважливіших завдань 

сьогодення є перетворення діючої системи виробничого управління 

ресурсовикористання на виробничу систему екологічного управління. Згідно з 

положеннями ДСТУ ISO 14001:2006 «Системи екологічного керування. Вимоги та 

настанови щодо застосування» система екологічного керування – це частина системи 

керування підприємства, яку використовують, щоб розробити та запровадити його 

екологічну політику та керувати його екологічними аспектами (п. 3.8 Розділу 3). Зі 

змісту Розділу 4 ДСТУ ISO 14001:2006 екологічні аспекти виробничого управління 

підприємства ТЕС полягають в розробленні, запровадженні та підтриманні 

методики, за якою: а) визначаються екологічні аспекти діяльності підприємства у 

сфері виробництва електричної та теплової енергії, які підприємство може 

контролювати та на які може впливати; б) визначаються ті аспекти, які мають або 

можуть мати значний вплив на довкілля (тобто, будь-яка зміна в довкіллі, 

несприятлива чи сприятлива, яку цілком або частково спричинено екологічними 

аспектами підприємства (п. 3.7 Розділу 3).  
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У науковій літературі, аналізуючи вплив екологічних імперативів на 

господарську діяльність (у тому числі, у сфері теплоенергетики), виділяють декілька 

підходів до адміністрування виробничого управління: 1) антропоцентричний 

(морально-етичний) підхід, в рамках якого основна увага акцентується на 

екологічній відповідальності суб’єкта господарської діяльності і менеджерів з 

позиції забезпечення умов для довгострокового функціонування підприємства та 

задоволення потреб суспільства; 2) фінансово-економічний, або підхід «подвійного 

виграшу», за яким реалізація природоохоронних цілей розглядається підприємством 

шляхом розробки конкурентоспроможних стратегій і їх втілення; 3) підхід загальної 

системи управління якістю і безпекою; 4) біосферний, або індустріально-

екологічний, підхід [240, c. 273]. 

На наше переконання, найбільш обґрутнованим є антропоцентричний підхід, 

оскільки покладення останнього в основу екологічного управління на підприємстві 

ТЕС сприятиме екологізації локального правового регулювання, тобто 

запровадженню екологічних вимог у внутрішню політику суб’єкта господарювання 

у сфері теплоенергетики, що здійснює негативний вплив на навколишнє природне 

середовище [241, c. 59]. Відтак, на наш погляд, до об’єктів екологічного управління 

на підприємстві ТЕС належать: діяльність підрозділів з використання, відновлення і 

відтворення природних ресурсів; етапи розроблення і виготовлення продукції, на 

яких визначають екологічні і гігієнічні властивості продукції; усі технологічні етапи 

виробництва, де можуть виникнути вторинні, побічні, основні продукти та вторинні 

матеріали, що забруднюють навколишнє середовище. 

Враховуючи зазначене, автор підтримує позицію, за якою механізм 

інституційного запровадження виробничого управління на підприємстві ТЕС 

повинен здійснюватися шляхом: а) обґрунтування, демонстрації, практичного 

використання екологічної політики і мети підприємства; б) обґрунтування 

конкретних екологічних задач; в) ефективного планування і організації екологічної 

діяльності у відповідності з розробленими цілями і задачами; г) підготовка і 

розповсюдження ініціативної екологічної звітності шляхом інформування про 
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позитивні та негативні результати такого корпоративного управління [242, c. 106]. 

Аналіз сучасного стану виробничого управління дозволяє констатувати, що 

підприємства ТЕС мають власну виробничу екологічну політику і реалізовують її в 

контексті національної екологічної політики і міжнародних екологічних зобов’язань 

держави. Інституційно система виробничого управління створюється на базі 

підприємства ТЕС та має свою організаційну структуру.  

Як наголошується в доктринальних джерелах, екологічний менеджмент на 

підприємстві, у тому числі, у сфері теплоенергетики, реалізують різноманітні 

організації, діяльність яких координується підприємством. Такі організації 

поділяють на формальні і неформальні. Зокрема, екологічна діяльність формальної 

організації здійснюється на засадах планування, мотивації заохочення працівників та 

організації будь-якої діяльності в межах цієї структури. Неформальні організації 

виникають і функціонують, як правило, без довгострокової усвідомленої мети [236, 

c. 11-12].  

Враховуючи наведене, науковці виділяють чотири основні типи структури 

системи екологічного менеджменту: 1) структура з відсутньою екологічною 

службою (виконання екологічних завдань покладається на головного інженера, 

головного технолога, головного енергетика тощо); 2) структура, в якій екологічна 

служба (або обов’язки менеджера-еколога) об’єднана з іншим підрозділом (іншими 

функціональними обов’язками) підприємства; 3) структура, в якій екологічна служба 

(менеджер) виділена в окремий підрозділ (посаду); 4) структура, в якій екологічна 

служба виділена в окремий підрозділ з керівником, рівним за посадою заступнику 

директора підприємства [243, c. 33-34]. 

Цікавим, на наше переконання, є підхід Я. О. Чекавської, яка зазначає, що 

незалежно від сфери діяльності екологічний менеджмент підприємства повинен 

здійснюватися такими його структурними елементами: встановлення загального 

напряму діяльності та розробка екологічної політики суб’єкта управління має 

покладатись на вище керівництво (президент компанії, виконавчий директор, тощо); 

моніторинг функціонування системи екологічного менеджменту має здійснювати 
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керівник екологічної служби; дотримання вимог системи екологічного менеджменту 

– обов’язок усіх працівників; у складі екологічної служби з метою контролю за 

технічними аспектами повинна запроваджуватися посада головного інженера, а для 

проведення різного роду вимірювання та аналізу продукції чи якості послуг повинна 

створюватися лабораторія [231, c. 125].  

Функціонально організаційна структура підприємства ТЕС в процесі 

здійснення еколого-управлінської діяльності реалізується шляхом: визначення 

відповідальних осіб (підрозділів) підприємства; розподілу посадових обов’язків, 

повноважень і відповідальності; розробки процедур прийняття екологічно значущих 

рішень; забезпечення необхідними людськими, фінансовими і матеріальними 

ресурсами; визначення вимог до формування і ведення необхідної внутрішньої 

документації; організації взаємодії із зацікавленими в екологічних аспетках 

діяльності підприємства особами і сторонами; здійснення доброчинної екологічної 

діяльності підприємства [242, c. 107].  

Слід відмітити, що екологічний менеджмент на підприємстві ТЕС 

запроваджується і діє на підставі стандартів ДСТУ ISO серії 9000 щодо систем 

якості (наприклад, ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги») та 

ДСТУ ISO серії 14000 систем екологічного управління (наприклад, ДСТУ ISO 

14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо 

застосовування»). Як наголошує В. Зуєв, «від застосування цих систем залежить 

конкурентоспроможність підприємств та їхньої продукції на світовому ринку ... 

підприємство, яке декларує свою відповідність цим стандартам і підтвердило цю 

декларацію після отримання сертифікату, мусить постійно підтверджувати факт 

відповідності вимогам стандартів шляхом регулярного проведення аудиту та 

перевірок. Отже, з’являється новий аспект економічної зацікавленості суб’єкта 

господарювання – втрата вкладених коштів, зменшення довіри до підприємства з 

боку іноземних інвесторів та партнерів, міжнародних інституцій, зменшення 

конкурентоспроможності товару на світовому ринку [244]». 

Зауважимо, що станом на сьогодні складно вести мову про дієву систему 
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корпоративного екологічного менеджменту в сфері теплоенергетики. Так, 

організаційна структура державного підприємства «НЕК «Укренерго», що об’єднує 

виробників електроенергії, в тому числі, енергогенерувальні компанії теплових 

електростанцій, не містить спеціального підрозділу, до відання якого належали б 

питання з охорони довкілля і забезпечення екологічної безпеки. В структурі «НЕК 

«Укренерго» створено Управління охорони праці та промислової безпеки, що 

підпорядковується заступнику директора з питань корпоративно-соціальної 

відповідальності [245].  

На нашу думку, еколого-адміністративний напрям виробничого управління у 

сфері виробництва електричної та теплової енергії повинен реалізовуватися 

спеціально утвореним підрозділом на підприємстві ТЕС, до відання якого належить 

вирішення екологічних питань «на випередження». Тобто, планування розвитку 

такої складової паливно-енергетичного комлпексу, як теплова енергетика, має 

здійснюватися за комплексним підходом, невід’ємними елементами якого повинні 

бути стратегічна екологічна оцінка та оцінка впливу діяльності підприємства ТЕС на 

навколишнє природне середовище і його складові. Як наголошується в наукових 

джерелах, саме «поступовий перехід від системи управління, орієнтованої на 

виконання екологічних вимог (пасивне управління) до превентивного управління 

природокористуванням» в майбутньому дасть змогу перейти «до системи управління 

сталим розвитком (активне управління) [246, c. 8]».  

Еколого-економічний напрямок. Розвинений економічний механізм 

природокористування у всіх галузях господарювання, у тому числі, в сфері 

теплоенергетики, є ключовою складовою господарської діяльності підприємства 

ТЕС, ефективного виробничого управління та гарантією реалізації 

природоохоронних заходів в процесі здійснення екологічно небезпечної діяльності. 

Зазвичай в науковій літературі до такого механізму відносять наступні елементи: 

плата за спеціальне використання природних ресурсів підприємством; плата за 

забруднення навколишнього природного середовища та інші види шкідливого 

впливу підприємства на довкілля; система фінансування і кредитування 
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природоохоронних заходів; екологізація податкової і цінової політики; підтримка 

становлення і розвитку екоіндустрії [247]. 

Відтак, однією з ключових засад виробничого управління у сфері виробництва 

електричної та теплової енергії є компенсація шкоди, заподіяної порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в процесі 

виробництва електричної та теплової енергії. Раціональною, на наш погляд, є точка 

зору М. В. Краснової, яка розглядає даний принцип як: а) дієвий, деталізуючий 

чинник відповідної поведінки (прав і обов’язків) певного кола осіб – суб’єктів 

еколого-правових відносин; б) системоутворюючий фактор об’єднання такої 

сукупності правових норм в інституті відповідальності за порушення вимог 

екологічного законодавства; в) змішаний метод правового регулювання, у межах 

якого реалізуються імперативні вимоги до винних осіб компенсувати заподіяну 

шкоду; г) вихідна правова ідея, яка дозволяє на науковому рівні визначити поняття, 

види та форми екологічної шкоди, об’єкти правової охорони; д) диференційний 

чинник, що деталізується в правових положеннях окремих блоків правового 

регулювання екологічного права [248, c. 21-22]. 

Зауважимо, що в основі компенсації шкоди, заподіяної порушенням 

законодавства про охорону довкілля у сфері теплоенергетики, лежить принцип 

«забруднювач платить», який бере свої витоки з європейського законодавства. Так, 

ідея запровадження принципу «забруднювач платить» була реалізована під час 

обговорення і прийняття Декларації Ради, Європейського Парламенту і 

представників урядів держав-членів на засіданні Ради 22 листопада 1973 р. і 

відобразилася в Першій програмі дій з навколишнього середовища. Як зазначається 

в цьому документі, основу принципу «забруднювач платить» становить запобігання, 

зниження та за можливістю ліквідація забруднення і шкоди навколишньому 

середовищу; витрати з ліквідації екологічно шкідливих наслідків покладаються на 

забруднювача [249, c. 88]. Більш детально даний принцип було закріплено в 

Рекомендації Ради 75/436/Євратом, ЄСВС, ЄЕС «Про розподіл витрат та участь 

органів державної влади в галузі навколишнього середовища» від 3 березня 1975 р., 
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згідно з якою забруднювач (особа, яка безпосередньо або опосередковано завдає 

шкоду довкіллю або створює умови, що приводять до такої шкоди) зобов’язаний 

виплачувати: а) витрати, що відповідають заходам, які вони вживають для боротьби 

із забрудненням; б) періодичні платежі (п. п. 3, 5) [250].  

На разі правовою підставою для застосування принципу «забруднювач 

платить», зокрема, до підприємств теплової енергетики, в країнах-членах 

Європейського Союзу слугують також норми Директиви 2008/98/ЄС Європейського 

Парламенту і Ради щодо відходів від 19 листопада 2008 р. [251], Директиви 

2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про встановлення рамок діяльності 

Співтовариства у галузі водної політики» від 23 жовтня 2000 р. [252], Директиви 

2004/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про екологічну відповідальність за 

попередження та ліквідацію наслідків завданої навколишньому середовищу шкоди» 

від 21 квітня 2004 р. [253] тощо. До того ж, окрім витрат, пов’язаних з 

попередженням та ліквідацією шкоди, завданою довкіллю, європейські компанії, 

яким необхідно відповідати прийнятим стандартам, включаючи і галузь паливно-

енергетичного комплексу, починають використовувати найкращі сучасні технології 

та інвестувати кошти у процес виробництва електричної та теплової енергії, роблячи 

його менш шкідливим для навколишнього середовища [254, c. 786]. 

Відмітимо, що в чинному законодавства України даний принцип закріплений 

лише частково, оскільки полягає в обов’язку забруднювача-підприємства ТЕС: а) 

виплачувати періодичні платежі у формі екологічного податку за фактичний обсяг 

викидів у атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти забруднюючих речовин, 

розміщення відходів (Розділ VIII Податкового кодексу України); б) компенсовувати 

шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону довкілля (п. «і» ст. 3 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»). Разом з 

тим, у законодавстві з питань паливно-енергетичного комплексу, зокрема, у сфері 

теплопостачання, відсутні положення про обов’язок підприємств теплової 

енергетики передбачати та здійснювати витрати на заходи для боротьби із 

забрудненням довкілля з метою запобігання настання надзвичайних ситуацій 
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техногенного характеру та завдання шкоди навколишньому природному середовищу. 

У зв’язку з цим, на наш погляд, в Законах України «Про заходи, спрямовані на 

забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного 

комплексу», «Про електроенергетику», «Про теплопостачання» слід передбачити 

норми про обов’язок підприємств паливно-енергетичного комплексу, зокрема, тих, 

що здійснюють виробництво, транспортування, постачання і використання 

електричної та теплової енергії, передбачати та здійснювати витрати на заходи для 

боротьби із забрудненням довкілля. Виходячи з цього, до пріоритетних заходів 

виробничого управління у сфері теплоенергетики відносять: зменшення рівня 

енергоємності виробництва; впровадження екофільних і енергозберігаючих 

технологій, ефективне та раціональне використання власних енергетичних ресурсів, 

освоєння й використання відновлюваних і альтернативних джерел енергії [255, c. 

84]. 

З позиції С. П. Денисюка, еколого-економічні заходи корпоративного 

менеджменту в галузі енергоефективності включають в себе: а) механізми 

ціноутворення; б) механізми регулювання та контролю (енергетичний аудит і 

контроль витрат енергії, мінімальні енергетичні стандарти, цільові показники 

зниження енергоспоживання тощо); в) фінансові заходи та податкові стимули; г) 

механізми розвитку та перетворення ринку; д) технологічний розвиток; е) 

комерційний розвиток і створення потенціалу; є) фінансове відновлення [256, c. 13]. 

Вважаємо, що в сфері виробництва електричної та теплової енергії еколого-

економічні заходи виробничого управління слід поділяти на дві групи: (1) 

інвестиційні заходи, які полягають в утворенні спеціальних фондів для фінансування 

екологічних проектів на підприємстві ТЕС, оплати праці фахівців-екологів, 

модернізації виробництва з метою зменшення негативного впливу на довкілля тощо; 

(2) інноваціні заходи, які полягають в запровадженні енергозберігаючих технологій в 

процес виробництва електричної та теплової енергії, використання відновлюваних 

та альтернативних джерел енергії і т.д. 

Слід зауважити, що в чинному законодавстві України терміни «відновлювані» 
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й «альтернативні» джерела енергії трактуються як частина і ціле. Такий висновок 

слідує з положень ст. 1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» від 20 

лютого 2003 р. [257], відповідно до якої альтернативними вважаються відновлювані 

джерела енергії (сонячна, вітрова, геотермальна енергія, енергія хвиль та припливів, 

гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних 

станцій, біогазів) та вторинні енергетичні ресурси (доменний та коксівний гази, газ 

метан дегазації вугільних родовищ, перетворення  скидного енергопотенціалу 

технологічних процесів). Таке нормативне трактування узгоджується з положеннями 

Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 р. 

«Про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел та 

якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 

2003/30/ЄС» [258]. Зокрема, у цій Директиві вживається поняття «відновлювана 

енергія», яка включає в себе енергію вітру, сонячну, аероермічну, геотермічну, 

гідротермічну, морську та гідроелектричну, біомаси, газ від захоронення відходів, газ 

зі станцій очищення стічних вод та біогаз. 

Якщо вести мову про інвестиційні заходи в галузі теплової енергетики в 

Україні, слід відмітити наступне. Невід’ємною умовою втілення еколого-

економічних заходів екологічного менеджменту на підприємстві ТЕС є державна 

підтримка таких заходів. На разі складно вести мову про державну інвестиційну 

підтримку виробничого управління в сфері промисловості, у тому числі, теплової 

енергетики. Зокрема, остання проявляється в законодавчому програмному 

забезпеченні розвитку альтернативних джерел енергії в галузі промисловості, а 

також децентралізації управління економікою та розвитком повноважень регіонів. 

Відтак, основними завданнями державної інвестиційної політики в сфері теплової 

енергетики на сьогодні є: формування сприятливого середовища для інвестиційної 

діяльності; створення економічно привабливих умов для залучення інвестицій; 

підвищення ефективності контролю за цільовим використанням централізованих 

капіталовкладень у підприємства, що інвестуються у формі безповоротного 

фінансування та кредитування тощо [259, c. 127]. 
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Таким чином, держава переклала функцію інвестиційного забезпечення сфери 

теплоергетики на суб’єктів приватного сектора економіки. Відтак, основний тягар 

щодо фінансового забезпечення реалізації еколого-економічних заходів 

покладається, в першу чергу, на суб’єктів господарювання у сфері теплоенергетики. 

Такий висновок слідує з положень ст. 26-1 Закону України «Про теплопостачання», 

ст. 8 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», ст. 6 Закону України «Про 

комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та 

використання скидного енергопотенціалу» від 5 квітня 2005 р. [260]. З положень 

ст.26-1 Закону України «Про теплопостачання» слідує, що обов’язок розробляти 

інвестиційні програми покладається виключно на суб’єктів господарювання у сфері 

теплопостачання, які відкривають спеціальні рахунки для проведення розрахунків за 

інвестиційними програмами та перераховують кошти в обсязі, передбаченому в 

установлених тарифах для виконання інвестиційних програм у сфері 

теплопостачання. Цільове призначення таких інвестицій полягає в будівництві, 

реконструкції, модернізації об’єктів теплопостачання, придбання матеріальних та 

нематеріальних активів та/або сум, спрямованих на повернення кредитів, виплат за 

договорами фінансового лізингу та інших зобов’язань (п. 2.1. Розділу ІІ наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 14 грудня 2012 р. №630 «Про затвердження порядків 

розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та 

водовідведення»). 

Разом з тим, на Кабінет Міністрів України покладається обов’язок встановити 

порядок формування фонду цільового фінансування зазначених заходів і 

здійснювати контроль за цільовим використанням цих коштів (ч. 2 ст. 8 Закону 

України «Про альтернативні джерела енергії»). Слід наголосити, що Кабінетом 

Міністрів України такий порядок досі не затверджено. На Урядовому порталі 

міститься інформація щодо доцільності створення Фонду енергоефективності, який 

дасть можливість «залучити кращі енергоефективні технології та надійне 
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повернення інвестицій [261]». Станом на сьогодні розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 489-р схвалено Концепцію впровадження 

механізмів стабільного фінансування заходів з енергоефективності (створення 

Фонду енергоефективності) [262], в якій йдеться про основні проблеми 

енергетичного сектору в Україні, шляхи і способи розв’язання проблем, де Фонд 

енергоефективності визначено одним з пріоритетних завдань цієї концепції.  

Для стимулювання залучення приватних інвестицій у розвиток інноваційних 

технологій на підприємствах теплової енерегетики, а саме: відновлюваних джерел 

енергії – у Податковому (ст. ст. 197, 213) і Митному кодексах України від 13 березня 

2012 р. [263] (ст. 282) містяться положення, якими передбачається: звільнення від 

оподаткування прибутку підприємств, отриманого від діяльності з одночасного 

виробництва електричної і електричної та теплової енергії та/або виробництва 

електричної та теплової енергії з використанням біологічних видів палива; 

звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій із ввезення на 

митну територію України устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах 

енергії, обладнання і матеріалів для виробництва енергії з відновлюваних джерел 

енергії, а також звільнення від сплати ввізного мита зазначеного устаткування, 

обладнання і матеріалів. 

На нормативному рівні перелік енергоефективних заходів, зокрема, у сфері 

виробництва електричної та теплової енергії, встановлено Державною цільовою 

економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва 

енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 

2010-2016 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 

2010 р. № 243 [264]. Згідно з Додатком 2 до цієї Програми до таких заходів 

належать: 1) удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері 

енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; 

2) зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у 

результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних 

технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації 
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енергоефективності (оновлення, модернізація енерговитратного технологічного 

обладнання промислових підприємств; проведення модернізації та заміни котлів з 

переведенням їх на альтернативні види палива, реалізація проектів з впровадження 

технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного 

обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і 

соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням 

альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики тощо); 3) 

оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення 

традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними 

енергоресурсами. 

Відповідно до положень Енергетичної стратегії України на період до 2030 

року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№1071-р, основним напрямком стратегічного розвитку енергетики має стати курс на 

розширення використання відновлюваних джерел енергії. Зокрема, згідно з 

прогнозом доцільної сукупної потужності відновлюваних джерел енергії, у 2030 р. 

частка електроенергії з таких джерел у загальному обсязі виробництва повинна 

скласти 12,6 % від загальної встановленої потужності. У Додатку 2 до 

Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. 

№902-р [265] визначено, що загальна частка відновлюваних джерел енергії в 

системах опалення та охолодження у 2016 р. має скласти 7,7 %, а в 2020 р. – 12,4 %; 

в електроенергетиці такі показники мають зрости з 8,8 % (2016 р.) до 11 % (2020 р.). 

Разом з тим, для задоволення попиту споживачів на теплову енергію основний 

залишок повинен покриватися за рахунок розвитку систем теплопостачання на базі 

електричної енергії, вугілля, ядерної енергії тощо. При цьому, як наголошується в 

Енергетичній стратегії України на період до 2030 року, структура виробництва 

електричної та теплової енергії залежатиме від відносної вартості її виробництва на 

базі кожного з джерел (п. 3Б Розділу 3).  
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На наш погляд, одним з перспективних шляхів використання альтернативних 

джерел енергії в Україні у сфері теплопостачання, втілення відповідних державних 

та регіональних цільових програм та ефективного здійсненння екологічного 

менеджменту суб’єктами господарювання у сфері теплоенергетики є залучення 

інвестицій у розвиток геотермальної енергії, що засновується «на виробництві 

електричної і електричної та теплової енергії за рахунок електричної та теплової 

енергії, що міститься в надрах землі, на геотермальних станціях [266]». Згідно з 

аналітичними даними найперспективнішим для видобутку високопотенційних 

енергоресурсів є Карпатський геотермічний район, який характеризується високим 

геотермічним градієнтом і високими температурами гірських порід. Перспективним 

районом для розвитку геотермальної енергетики є також Дніпрово-Донецька 

западина, що включає Чернігівську, Полтавську, Харківську, Луганську області. У 

цілому залучення до національного паливно-енергтичного комплексу розвіданих 

родовищ геотермальних вод дасть можливість створити теплогенеруючі установки 

сумарною тепловою потужністю 200 МВт [267, c. 34].  

Також перспективною для використання є сонячна теплоенергетика. 

Відмітимо, що в Україні даний вид альтернативної енергії активно починає 

розвиватися. Зокрема, на разі Державниме агентством з енергоефективності та 

енергозбереження України розроблено проект Дорожньої карти розвитку сонячної 

енергетики на період до 2020 року [268]. Відтак, з метою запровадження такого 

альтернативного джерела теплопостачання, як сонячна теплоенергетика, Дорожньою 

картою окреслено ряд завдань і заходів, а саме: 1) розвиток теплогенеруючих 

потужностей, будівництво систем опалення та охолодження; 2) розробка 

нормативно-правового забезпечення розвитку сонячної енергетики (прийняття 

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо спрощення процедури землевідведення для будівництва об’єктів з виробництва 

теплової та/або електричної енергії з використанням відновлюваних джерел енергії 

та/або біологічних видів палива», внесення змін до чинного містобудівного 

законодавства, розробка державних стандартів та гармонізація міжнародних 
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стандартів  в галузі сонячної теплоенергетики); 3) науково-технічне забезпечення 

розвитку сонячної енергетики (проведення науково-дослідних, дослідно-

конструкторських та інших робіт, виконання яких направлено на відбір та 

дослідження перспективних площадок з метою створення передумов для 

будівництва об’єктів сонячної теплової енергетики за кошти інвесторів; дослідження 

технічних можливостей Об’єднаної енергетичної системи України для оптимізації 

інтегрування електричної та теплової енергії, виробленої сонячними станціями в цю 

систему); 4) громадсько-інформаційне забезпечення розвитку сонячної 

теплоенергетики. 

Слід зазначити, що станом на сьогодні запровадження і реалізація 

виробничого управління на підприємствах ТЕС повинні здійснюватися шляхом 

одночасного втілення заходів еколого-адміністративного, еколого-економічного та 

еколого-правового напрямків. Лише комплексний підхід до процесу екологічного 

менеджменту в сфері теплоенергетики сприятиме ефективній реалізації 

природоохоронних заходів і збереженню екологічно безпечного довкілля. З метою 

досягнення поставленою мети вважаємо за доцільне розробити і затвердити на 

загальнодержавному рівні Дорожню карту розвитку альтернативних джерел енергії в 

Україні на період до 2030 року та Дорожню карту розвитку геотермальної 

енергетики в Україні на період до 2030 року. Зокрема, такі стратегічні програмні 

документи за аналогією з проектом Дорожньої карти розвитку сонячної енергетики 

на період до 2020 року повинні містити положення про сучасний стан використання 

альтернативних джерел енергії в Україні, у тому числі, геотермальної енергетики; 

чітко визначену мету; потенціал та шляхи використання зазначених джерел енергії; 

завдання й заходи реалізації таких програмних документів, включаючи державну 

підтримку; очікувані результати та прогнозні показники введення потужностей 

альтернативних джерел енергії, зокрема, геотермальної, в регіонах України з 2016 по 

2030 р.р. До того ж, як показує досвід оприлюдненого проекту Дорожньої карти 

розвитку сонячної енергетики на період до 2020 року, проекти Дорожніх карт 

розвитку альтернативних джерел енергії та геотермальної енергетики повинні 
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розроблятися на основі попередньо проведеного моніторингу щодо наявності в 

Україні вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які 

можуть бути використані для розміщення об’єктів альтернативної, зокрема, 

геотермальної, енергетики. 

 

2.3. Функціонально-правове забезпечення екологічної безпеки ТЕС в 

Україні 

 

Змістом управлінської діяльності суб’єктів екологічних правовідносин у сфері 

виробництва електричної та теплової енергії є механізм його функціонально-

правового забезпечення. Ключову роль в цьому механізмі відіграють функції 

екологічного управління. У загальнотеоретичних наукових джерелах поняття 

функція (від лат. function – відправлення, діяльність) розглядається як основний 

напрямок діяльності, що відображає її суть та зміст [269, c. 101; 270, c. 47]. 

В спеціалізованій літературі звертається увага на те, що особливістю функцій 

екологічного управління як основних напрямків тектоекології є їхнє призначення, 

яке полягає в здійсненні «в сфері ефективного використання природних ресурсiв, 

охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологiчної 

безпеки» [55, c. 142]. Окрім того, поширеними є наукові позиції щодо розуміння 

функцій екологічного управління як методів здійснення державної функції з охорони 

природи і раціонального використання природних ресурсів [185, c. 42], а також як 

видів діяльності державних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування й 

громадських організацій із забезпечення раціонального використання природних 

ресурсів, їх відтворення та захисту й охорони навколишнього середовища [271, c.38]. 

Слід зазначити, що особливістю функціонально-правового забезпечення 

екологічної безпеки у сфері теплоенергетики є комплексний підхід до механізму 

реалізації управлінської діяльності. Як відмічає В. Л. Мунтян, така комплексність 

проявляється в єдності природи і соціуму, залежності природних ресурсів один від 

одного; у використанні природних ресурсів для задоволення різноманітних потреб і 
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напрямків діяльності людини; у використанні природних ресурсів, перш за все, з 

врахуванням державних і суспільних інтересів; у підпорядкуванні єдиному 

правовому режиму використання природних ресурсів під час здійснення 

господарської діяльності та ін. [38, c. 21].  

До того ж, необхідність в такому комплексному підході зумовлена 

призначенням екологічного права. У цьому контексті автор підтримує позицію М. В. 

Краснової, яка наголошує, що в основі екологічного права лежить правове 

забезпечення публічних інтересів, пов’язаних з немайновими благами, зокрема, 

права на безпечне та якісне навколишнє природне середовище, права на екологічне 

благополуччя [62, c. 8].  

Таким чином, на нашу думку, під функціями слід розуміти пріоритетні 

напрямки і найбільш прийнятні способи організаційно-правового впливу суб’єктів 

еколого-управлінської діяльності на режим використання природних ресурсів, 

охорону довкілля та забезпечення екологічної безпеки у сфері виробництва 

електричної та теплової енергії, що (тобто, напрямки і способи) реалізуються на 

національному, регіональному, місцевому та об’єктовому рівнях екологічного 

управління.  

Перш, ніж аналізувати безпосередньо функції еколого-управлінської 

діяльності в обраній сфері господарювання, вважаємо за необхідне звернутися до 

їхньої класифікації. Остання, в свою чергу, сприяє відображенню місця і значення 

тієї чи іншої функції в механізмі правового регулювання забезпечення екологічної 

безпеки ТЕС. Класичним є поділ функцій управління у сфері екології на загальні 

(прогнозування, планування) і спеціальні (облік природних ресурсів, лімітування та 

нормування тощо), а також на комплекснi, або мiжгалузевi (екологічне 

прогнозування, екологічне ліцензування, екологічна стандартизація і нормування, 

інформаційне екологічне забезпечення, екологічний контроль і т.д.), і моноресурсовi, 

або галузевi (розподіл і перерозподіл природних ресурсів, облік і ведення природно-

ресурсових кадастрів і Червоної книги, організація ресурсовпорядження) [55, c.142]. 

Також зустрічається підхід, за яким функціонально-правові засоби забезпечення 
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екологічної безпеки групують за такими напрямками: 1) організаційно-превентивні 

засоби: обліково-установчі, реєстраційно-ліцензійні, експертно-оціночні заходи, 

інформаційно-прогностичні; 2) регулятивно-стимулюючі засоби: нормативно-

правові, нормативно-технічні, нормативно-екологічні, нормативно-обмежувальні 

(організаційні); 3) розпорядчо-виконавчі засоби: система органів у галузі екологічної 

безпеки, структурно-функціональні засоби, контрольно-наглядові організаційно-

правові форми; 4) забезпечувальні засоби: запобіжно-деліктні, судочинські заходи, 

юридична відповідальність за порушення вимог і норм екологічної безпеки; 5) 

охоронно-відновлювальні засоби: програмно-ліквідаційні, нормативно-режимні 

заходи, встановлення статусу потерпілих громадян [55 c. 94; 272, c. 106-150]. 

З позиції Г. І. Балюк, до основних функцій управління в галузі екології 

належать: визначення екологічної політики; екологічний моніторинг; екологічний 

аудит; екологічне інформаційне забезпечення; ліцензування і лімітування 

природокористування і охорони довкілля; здійснення просторово-територіального 

устрою природних об’єктів; ведення реєстру екологічно небезпечних об’єктів і 

території та ін. [200, c. 59].  

Слушною є точка зору Е. В. Позняк, яка поряд з класичними функціями 

екологічного управління наголошує на необхідності виокремлення також культурної 

функції, яка слугує ідеологічною гарантією забезпечення екологічних прав громадян 

[273]. 

Слід відмітити, що на законодавчому рівні нормативне виокремлення тієї чи 

іншої функції у сфері забезпечення екологічної безпеки ТЕС зумовлено метою 

конкретного нормативно-правового акта та об’єктом його правового регулювання. 

Відтак, в контексті Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» до таких функцій належать: моніторинг довкілля (ст. 22), ведення 

кадастрів природних ресурсів (ст.23), державний облік об’єктів, що шкідливо 

впливають на стан довкілля (ст. 24), інформування про стан навколишнього 

природного середовища (ст. ст. 25, 25-1), екологічна експертиза (Розділ VI), 

стандартизація і нормування в галузі охорони довкілля (Розділ VII), контроль і 
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нагляд у галузі охорони навколишнього природного середовища (Розділ VIII), 

регулювання використання природних ресурсів (Розділ IX), вирішення спорів у 

галузі охорони навколишнього природного середовища (ст. 67).  

Згідно з Розділом 4 Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року» до пріоритетних функцій 

реалізації національної екологічної політики належать: оцінка впливу стратегій, 

програм, планів на стан довкілля; удосконалення дозвільної системи у сфері охорони 

навколишнього природного середовища; екологічна експертизу та оцінку впливу 

об’єктів екологічної експертизи на стан довкілля; екологічний аудит, системи 

екологічного управління, екологічне маркування; екологічне страхування; технічне 

регулювання, стандартизація та облік у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, природокористування і забезпечення екологічної безпеки; моніторинг 

стану довкілля та контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища 

і забезпечення екологічної безпеки. 

У сфері електроенергетики і теплопостачання ключовими для реалізації 

визначено такі функції, як формування тарифної політики, ліцензування, здійснення 

контролю за діяльністю суб’єктів електроенергетики та інших учасників ринку 

електричної енергії, а також зонування шляхом встановлення санітарно-захисних 

зон названих об’єктів (ст. ст. 11, 20 Закону України «Про електроенергетику», ст. 

ст.15, 27 Закону України «Про теплопостачання»). 

Враховуючи вищевикладене, а також те, що предметом даного дисертаційного 

дослідження є правові відносини у сфері забезпечення екологічної безпеки ТЕС, на 

наше переконання, функції еколого-управлінської діяльності доцільно 

класифікувати, використовуючи підхід В. І. Андрейцева, за яким тектолого-правові 

аспекти сучасної екологічної політики держави слід виділяти залежно від їх 

реалізації на національному, регіональному чи місцевому (пооб’єктному) рівнях 

управління [186, c. 67-72].  

Таким чином, на нашу думку, функціонально-правове забезпечення екологічної 

безпеки ТЕС в Україні здійснюється шляхом реалізації наступних функцій:  
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а) на національному рівні (механізм функціонально-правового забезпечення 

характеризується універсальністю та єдністю, що проявляється в тому, що його 

функції є загальнообов’язковими і реалізуються на всіх рівнях еколого-управлінської 

діяльності у сфері теплоенергетики в процесі використання природних ресурсів, 

охорони довкілля й забезпечення екологічної безпеки): екологічне планування і 

прогнозування, стандартизація і нормування, регулювання використання природних 

ресурсів, екологічний моніторинг, екологічне інформування, оціночно-експертна 

діяльність, зонування, контроль і нагляд; 

б) на регіональному та місцевому (пооб’єктному) рівні (особливість заходів 

механізму функціонально-правового забезпечення проявляється в тому, що їхня 

реалізація можлива лише безпосередньо з прив’язкою до підприємства ТЕС та його 

господарської діяльності): ідентифікація і декларування, паспортизація, дозвільна 

система у сфері теплоенергетики, екологічне ліцензування, сертифікація, 

екологічний аудит, екологічний менеджмент, екологічне страхування, вирішення 

екологічних спорів. 

З метою дослідження особливостей реалізації механізму функціонально-

правового забезпечення еколого-управлінської діяльності у сфері виробництва 

електричної та теплової енергії, розглянемо окремі з вищеназваних функцій. 

Функції екологічного прогнозування і планування беруть свої витоки з науки 

державного управління. Відтак, в теорії публічного адміністрування функція 

планування визначається як цілеспрямована діяльність органів державного 

управління із забезпечення пропорційного та динамічного розвитку суспільства, що 

передбачає розробку та обґрунтування планових показників, які визначають 

взаємовідносини з державою, а також підготовку різних варіантів управлінських 

рішень у вигляді прогнозів, програм, обґрунтуванні їх оптимальності, забезпеченні 

можливості виконання і перевірки виконання [274, c. 466].  

Якщо вести мову про функцію прогнозуванння, у теорії державного 

управління ця функція розуміється як науково обгрунтоване передбачення напрямів 

розвитку країни, можливого стану економіки та соціальної сфери в майбутньому, а 
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також альтернативних шляхів і строків досягнення параметрів економічного і 

соціального розвитку, що слугує засобом обгрунтування вибору тієї чи іншої 

стратегії та прийняття конкретних рішень органами законодавчої та виконавчої 

влади, органами місцевого самоврядування тощо [274, c. 523].  

Слід зауважити, що функції екологічного планування і прогнозування 

нерозривно пов’язані між собою, оскільки в сукупності формують перспективний 

вектор розвитку на майбутнє, зокрема, сфери теплоенергетики та її екологічної 

складової. У науковій літературі неодноразово акцентувалася увага на єдності 

названих функцій. На думку Ю. Б. Молодожена, прогнозування і планування 

становлять дві стадії єдиного послідовного процесу управління: прогнозування 

враховує аналіз динаміки і фактичного стану внутрішнього і зовнішнього ринку, 

концепцію і перспективу його розвитку, а планування провляється в розробці 

індикативних планів на перспективний період, формування цілей та пріоритетів 

[275, c. 12]. 

В. Л. Мунтян, аналізуючи правові засади планування в контексті 

раціонального використання природних ресурсів, відмічає, що планування і 

прогнозування – це два нерозривні етапи єдиного процесу державного управління 

охороною природи, відміннсть яких полягає в тому, що прогнозування дає науково 

обґрунтовані висновки для розробки планів і забезпечує формування альтернативних 

варіантів розвитку явища чи процесу. В свою чергу, план є директивним 

документом, система планових заходів обмежується певним строком і конкретними 

завданнями, вираженими кількісно, за певною системою показників [276, c. 84-85]. 

В еколого-правовій доктрині екологічні прогнози та програми поділяють на 

різні види, а саме: державні, регіональні, місцеві, територіальні й місцеві, галузеві, 

довгострокові й короткострокові. Кожному з названих видів притаманні особливості, 

зумовлені формами і методами діяльності відповідних державних органів та змістом 

заходів, що плануються до виконання [277, c. 59-60].  

Слушною та такою, що знайшла своє нормативне підтвердження, є позиція В.І. 

Андрейцева щодо виокремлення організаційно-правових форм екологічного 
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прогнозування, а саме: екологічних програм, передпроектних документів, 

територіально-планувальних документів, цільових комплексних програм [55, c.143]. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державні цільові програми» від 18 

березня 2004 р. [278] державна цільова  програма – це комплекс взаємопов’язаних 

завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку 

держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних одиниць, 

здійснюються з використанням коштів Державного бюджету України та узгоджені за 

строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням. Державні 

цільові програми поділяються на: 1) загальнодержавні програми, які охоплюють всю 

територію держави або значну кількість її регіонів, мають довгостроковий період 

виконання і здійснюються центральними та місцевими органами виконавчої влади. 

До них, зокрема, відносяться програми охорони довкілля; 2) інші програми, метою  

яких є розв’язання окремих проблем розвитку економіки і суспільства, проблем 

адміністративно-територіальних одиниць. 

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» екологічні програми розробляються з метою проведення ефективної і 

цілеспрямованої діяльності України по організації і координації заходів щодо 

охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, 

раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу і 

поділяються на державні цільові, міждержавні та місцеві програми.  

Порядок розроблення та виконання державних цільових програм, у тому числі, 

екологічних, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 

2007р. № 106 [279]. Відтак, державна цільова екологічна програма повинна містити 

наступні розділи: 1) визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма; 

2) аналіз причин виникнення проблеми та обгрунтування необхідності її розв’язання 

програмним методом; 3) мета програми; 4) визначення оптимального варіанта 

розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів; 5) шляхи 

і способи розв’язання проблеми, строк виконання програми; 6) очікувані результати 

виконання програми, визначення її ефективності; 7) оцінка фінансових, матеріально-
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технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання програми (п.6). 

Станом на сьогодні серед пріоритетних державних цільових програм та планів 

у сфері забезпечення екологічної безпеки ТЕС слід виділити наступні: 

- Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», затверджена указом Президента 

України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 [280], мета якої полягає у впровадженні в 

Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі. 

У цьому програмному документі в межах першочергових пріоритетів Стратегії 

визначено вектор руху «Безпека», що передбачено реалізацію реформ та таких 

програм розвитку держави, як програма енергонезалежності й збереження 

навколишнього природного середовища (п. 1 Розділу 3);  

- Стратегія національної безпеки України, затверджена указом Президента 

України від 26 травня 2015 р. №287/2015 [281], в якій окреме місце відведено 

енергетичній та екологічній безпеці як ключовим напрямам державної політики 

національної безпеки. Зокрема, пріоритетами забезпечення енергетичної безпеки 

України є: реформування енергетичних ринків, забезпечення прозорості 

господарської діяльності, конкуренції на цих ринках та їх демонополізація, 

інтеграція енергетичного сектору України до енергетичних ринків ЄС та системи 

європейської енергетичної безпеки; підвищення енергетичної ефективності та 

забезпечення енергозбереження; розвиток відновлюваної енергетики з урахуванням 

пріоритетності завдань екологічної безпеки; створення умов для надійного 

енергозабезпечення та транзиту енергоресурсів територією України, захищеності 

енергетичної інфраструктури від терористичної загрози тощо (п. 4.10 Розділу 4 

Стратегії). Щодо пріоритетних напрямів забезпечення екологічної безпеки, то до них 

належать: збереження природних екосистем, підтримка їх цілісності та функцій 

життєзабезпечення; створення ефективної системи моніторингу довкілля; 

ресурсозбереження, забезпечення збалансованого природокористування; зниження 

рівня забруднення навколишнього природного середовища, забезпечення контролю 

джерел забруднення атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, зниження 

рівня забруднення та відтворення родючості ґрунтів; очистка територій від 

http://zakon.rada.gov.ua/go/5/2015
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промислових і побутових відходів та ін. (п. 4.14 Розділу 4 Стратегії);   

- Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2020 року», яким до стратегічних цілей та завдань 

національної екологічної політики віднесено: 1) підвищення рівня суспільної 

екологічної свідомості; 2) поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня 

екологічної безпеки; 3) досягнення безпечного для здоров’я людини стану 

навколишнього природного середовища; 4) припинення втрат біологічного та 

ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі; 5) забезпечення 

екологічно збалансованого природокористування; 6) удосконалення регіональної 

екологічної політики; 7) інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи 

інтегрованого екологічного управління. Зокрема, у сфері теплоенергетики визначено 

необхідність схвалення у 2012 р. Концепції впровадження в Україні більш чистого 

виробництва та затвердження до 2015 р. відповідної стратегії та національного 

плану дій; розроблення до 2015 р. методології визначення ступеня екологічного 

ризику, обумовленого виробничою діяльністю екологічно небезпечних об’єктів. 

Станом на сьогодні в Україні досі не затверджено Концепцію впровадження більш 

чистого виробництва, на офіційному сайті Міністерства екології та природних 

ресурсів України (архів) містяться відомості лише про проект розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції впровадження в Україні 

більш чистого виробництва» [282], який, однак, не знайшов свого подальшого 

нормативного втілення. Щодо методології визначення ступеня екологічного ризику, 

обумовленого виробничою діяльністю екологічно небезпечних об’єктів, така 

методологія взагалі не розроблялася; 

- Енергетична стратегія України на період до 2030 року, схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. №1071-р, в якій 

звертається увага на необхідність здійснення кроків щодо зменшення негативного 

впливу на навколишнє середовище ТЕС шляхом зниження викидів забруднюючих 

речовин і парникових газів та стимулювання утилізації золошлакових відходів, 

скорочення викидів пилу, оксидів сірки й азоту тепловими станціями України на 
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державному рівні в рамках комплексної програми з поліпшення екології та розробки 

плану зниження осанніх, який визначав би цілі, завдання, заходи та строки 

досягнення цих цілей і завдань усіма галузями економіки України, джерела 

фінансування, а також механізм моніторингу його виконання, вказано, що для 

поліпшення екології доцільно розробити державну цільову програму для досягнення 

впроваджених вимог на ТЕС України та механізми їх запровадження (п. 3.4 ). Цей 

нормативно-правовий акт також містить норми-рекомендації щодо зміни 

нормативної бази для класифікації золошлаків як побічного продукту спалювання 

вугілля; розробки комплексу організаційно-управлінських, нормативно-методичних 

заходів для подальшого поводження з побічними продуктами спалювання вугілля 

(п.3.4), щодо розробки та затвердження Національної стратегії теплозабезпечення 

України з детальним прогнозом потреби в теплі, структури генерації, основами 

регулювання ринку електричної та теплової енергії, графіком модернізації системи 

теплової генерації та мереж, графіком приведення тарифів до економічно 

обґрунтованих тощо, а також визначенням терміну виконання зазначених кроків, 

відповідальних за їх виконання та механізми моніторингу та контролю (п 3.Б) 

Стратегія включає також норму-вимогу щодо реалізації політики покращення 

екології в ПЕК паралельно з реалізацією політики енергозбереження та підвищення 

енергоефективності (Розділ 8 підрозділ 1 абз. 6). На нашу думку, виникає питання 

співвідношення категорій “екологічна безпека” та “енергозбереження” й 

“енергоефектівність”, які нормотворцем розведені у різні площини, що є 

помилковим. Фактично йдеться про необхідність створення державного механізму 

ефективного використання електроенергії, що розпочинається з моменту вироблення 

на ТЕС нового виду продукції – енергії, заощадженої в результаті її ефективного 

використання, й , на нашу думку, окремого виду енергії, джерелом виникнення якого 

є економія. Тобто, екологічна енергія - це екологічно чиста та безпечна продукція. Ці 

питання, власне, й мають бути належним чином врегульовані на рівні права. Й 

енергозбереження, очевидно, є нічим іншим як методом вирішення екологічних 

проблем, а отже, – інструментом правового регулювання екологічної безпеки в сфері 
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енергетики в цілому й ТЕС зокрема, з моменту початку передачі енергії. З таких 

міркувань, в цій роботі питання енергозбереження та енергоефективності будуть 

розглянуті як самостійні, проте як такі, що виникли на ґрунті необхідності 

забезпечення екологічної безпеки при функціонуванні ТЕС. 

- Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 

2011-2015 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 

травня 2011 р. № 577-р [283], основні цілі якого відповідають цілям, визначеним у 

Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики 

України на період до 2020 року». Так, у сфері теплоенергетики національним 

планом окреслено такі заходи, як: включення оцінки ризику для здоров’я населення 

та навколишнього природного середовища у процесі розміщення, будівництва, 

експлуатації нових і реконструкції існуючих підприємств ТЕС до процедури 

проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи; підготовка проектів актів 

щодо внесення змін до нормативно-правових актів стосовно впровадження 

технологій енерго- та ресурсозбереження в процесі промислового проектування та 

реконструкції; підготовка законопроекту стосовно посилення цивільної та 

кримінальної відповідальності за порушення вимог природоохоронного 

законодавства у процесі розміщення, будівництва, експлуатації нових і реконструкції 

існуючих промислових підприємств.  

З приводу ефективності реалізації завдань, виокремлених Національним 

планом дій з охорони навколишнього природного середовища, для прикладу 

проаналізуємо результати оцінки ризику для здоров’я населення та довкілля до 

процедури проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи. На разі чинним є 

наказ Міністерства оохорони здоров’я України від 9 жовтня 2000 р. № 247 «Про 

затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної 

експертизи» [284], положення якого оновлювалися ще 2009 р., тобто задовго до 

моменту прийняття Національного плану дій, тому оцінка ризику для здоров’я 

населення та довкілля у процесі розміщення, будівництва, експлуатації нових і 

реконструкції існуючих підприємств ТЕС до процедури проведення державної 
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санітарно-гігієнічної експертизи не включена. 

Разом з тим, очевидним є той факт, що строк дії Національного плану дій 

закінчився. Станом на сьогодні Міністерством екології та природних ресурсів 

України розроблено проект Національного плану дій з охорони навколишнього 

природного середовища на 2016-2020 роки [285]. Проектом передбачено 5 

стратегічних цілей охорони довкілля на вказаний період, а саме: 1) формування в 

суспільстві екологічних цінностей та засад сталого споживання і виробництва; 2) 

забезпечення сталого розвитку та використання природно-ресурсного потенціалу 

України; 3) забезпечення інтеграції екологічної політики в процес соціально-

економічного розвитку України; 4) досягнення стану довкілля, який забезпечить 

соціально прийнятні рівні ризиків для цілісності екосистем та здоров’я населення; 5) 

удосконалення та розвиток державної системи природоохоронного управління; 

- Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, 

затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. 

№902-р, яким заощадження традиційних паливно-енергетичних ресурсів та 

поліпшення стану оточуючого природного середовища визначено важливими 

напрямами енергетичної політики України. Серед потенційних сфер використання 

альтернативних джерел енергії даним документом виділено, зокрема,  геотермальну 

енергетику, яка найбільшою мірою представлена термальними водами. Відтак, сотні 

свердловин, які виявили термальну воду і перебувають в консервації, можуть бути 

відновлені для їх подальшої експлуатації як системи видобування геотермального 

тепла. 

Аналіз ефективності реалізації державних цільових планів і програм у сфері 

екології та теплоенергетики свідчить про те, що в більшості випадків положення 

зазначених стратегічних документів містять декларативний характер, оскільки не 

знаходять механізму реалізації. Такий стан речей зумовлений бездіяльністю органів 

державного управління та превалюванням економічних, політичних та інших 

проблем над питанням збереження екологічно безпечного довкілля. Безумовно, 

окреслений стан речей потребує активного втручання та участі громадськості у 
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вирішення екологічних завдань на всіх рівнях управлінської діяльності. Якщо 

безпосередньо вести мову про функції планування й прогнозування, зацікавлена 

громадськість повинна залучатися до процесу ініціювання, обговорення та 

розроблення програмних документів екологічного характеру, зокрема, шляхом участі 

в громадських радах при центральних та місцевих органах виконавчої влади, 

об’єднанням в громадські організації екологічного спрямування тощо. 

Функції стандартизації і нормування як засоби функціонально-правового 

забезпечення екологічної безпеки ТЕС здійснюються «з метою встановлення 

комплексу обов’язкових норм, правил, вимог щодо охорони навколишнього 

природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки» (ст. 31 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища»). Як напрямок управлінської діяльності стандартизація 

полягає в установленні положень для загального  та неодноразового використання 

щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального 

ступеня впорядкованості в певній сфері (п. 21 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 

стандартизацію»).  

Чинним законодавством України поняття «стандарт» вважається одним з 

різновидів нормативних документів, який встановлює правила, настанови чи 

характеристики щодо діяльності або її результатів. Такий висновок слідує з 

положень п.п. 14, 20 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про стандартизацію», абз. 11 ст. 1 

Закону України «Про теплопостачання». У доктрині нормативні документи (у тому 

числі, стандарти) класифікують на такі групи: нормативи та правила екологічної 

безпеки; екологічні норми; ресурсогосподарські норми і правила [286, c. 54]. 

Також існує точка зору, за якою в системі стандартів у сфері охорони довкілля 

виділяють таку структуру: загальні засади (термінологія і визначення; порядок 

розроблення, побудова, виклад, оформлення, узгодження, затвердження, позначення 

та реєстрація; гармонізація з міжнародними стандартами); стандарти щодо 

використання, охорони та відтворення природних ресурсів (водних об’єктів; 

атмосферного повітря; земельних ресурсів; рослинного і тваринного світу; лісових 
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ресурсів; надр); окремі питання стандартизації в сфері довкілля (поводження з 

відходами; управління навколишнім середовищем; екологічний аудит; засоби 

контролю за якістю та чистотою; надзвичайні екологічні ситуації) [287, c. 31]. 

Аналіз національних законодавчих актів дає підстави здійснити класифікацію 

стандартів у сфері теплопостачання, використання природних ресурсів, охорони 

довкілля й забезпечення екологічної безпеки за такими критеріями:  

(1) за територіальністю: а) міжнародні, європейські та міждержавні стандарти 

(п. п. 1, 7, 10 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про стандартизацію»); б) національні 

стандарти; в) стандарти, прийняті підприємствами, установами та організаціями, що 

здійснюють стандартизацію (ст. 6 Закону України «Про стандартизацію»); 

(2) за ступенем обов’язковості: а) стандарти у сфері охорони довкілля і 

теплопостачання, прийняті національним органом стандартизації, положення яких є 

обов’язковими для виконання усіма суб’єктами еколого-управлінської діяльності 

(ст.32 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»); б) 

стандарти, які розробляються і приймаються підприємствами, установами та 

організаціями, що здійснюють стандартизацію, і застосовуються на добровільній 

основі (ст. 16 Закону України «Про стандартизацію»); 

(3) за предметом правового регулювання: а) стандарти у сфері екології, в яких 

визначаються поняття і терміни, режим використання й охорони природних 

ресурсів, методи контролю за станом дловкілля, вимоги щодо запобігання 

забрудненню навколишнього природного середовища, інші питання, пов’язані з 

охороною довкілля та використанням природних ресурсів (ст. 32 Закону України 

«Про охорону навколишнього природного середовища»); б) стандарти у сфері 

теплопостачання, в яких встановлюються норми щодо проектування, будівництва, 

реконструкції, ремонту, експлуатації об’єктів теплопостачання, виробництва, 

постачання електричної та теплової енергії (ст. 4 Закону України «Про 

теплопостачання»). 

Слід наголосити, що міжнародні та європейські стандарти у сфері 

забезпечення екологічної безпеки ТЕС направлені на врегулювання питань, 
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пов’язаних зі створенням і використанням систем екологічного менеджменту, 

здійсненням екологічногічного контролю і оцінки, забезпеченням якості продукції, 

послуг тощо. До таких стандартів відносяться: ISO 31000:2009 Міжнародний 

стандарт. Ризик-менеджмент. Принципи та керівництво [288]; ISO 26000:2010 

Керівництво по соціальній відповідальності [289]; ISO 19011:2011 Керівні вимоги з 

аудиту систем менеджменту [290]; ISO 9000:2015 Системи управління якістю – 

Основні положення і словник [291]; ISO 9001:2015  Системи управління якістю. 

Вимоги [292]; ISO 14001:2015 Системи управління довкіллям – Вимоги з настанови 

по застосуванню [293]; ISO 14004:2016 Системи управління довкіллям – Загальні 

настанови по імплементації [294]; EN 9100:2009 Аерокосмічна серія – Системи 

менеджменту якості – Вимоги (засновані на ISO 9001:2000) і системи якості – 

Модель забезпечення якості при проектуванні, створенні, виробництві, встановленні 

і обслуговуванні (на основі ISO 9001:1994) [295] та ін. 

Система національних стандартів у сфері забезпечення екологічної безпеки 

ТЕС характеризується розгалуженістю та комплексністю, оскільки включає в себе 

стандарти, по-перше, розроблені й затверджені не лише за часів незалежної України, 

але й за часів радянського періоду. Окрім того, така система включає стандарти, які 

вміщують положення про охорону довкілля (наприклад, поводження з відходами, 

використання вод, грунтів, атмосферного повітря тощо), про управління системами 

якістю довкілля (екологічний менеджмент, екологічний аудит), про проектування, 

будівництво підприємств, використання токсичних, хімічних та інших небезпечних 

речовин під час зідйснення промислової діяності тощо. Зокрема, сюди відносяться 

такі стандарти, як: ДСТУ 4462.0.02:2005 Охорона природи. Комплекс стандартів у 

сфері поводження з відходами. Загальні вимоги [296]; ДСТУ 3911-99 (ГОСТ 

17.9.0.1-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і 

подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги; ДСТУ 3812-98 Охорона 

довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Контроль оперативний стічних вод 

очисних споруд міст і промислових підприємств. Загальні положення [297]; ДБН 

А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище 
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(ОВНС) [298]; ДСТУ ISO 50001:2014 Енергозбереження. Системи енергетичного 

менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання (ISO 50001:2011, IDT) [299]; 

ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги»; ДСТУ ISO 14001:2015 

«Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування»; 

ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення 

допустимих викидів вхабруднюючих речовин промисловими підприємствами» [300]; 

ГОСТ 17.0.0.04-90 (1998) «Охорона природи. Екологічний паспорт промислового 

підприємства. Основні положення. Міждержавний стандарт» [301] та ін. 

Зауважимо, що на виконання Законів України «Про стандартизацію», Угоди 

про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і 

сертифікації від 13 березня 1992 р. [302], а також реалізації обраного вектору 

державної політики у сфері євроінтеграції, Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України здійснює активну діяльність з гармонізації національних стандартів 

з міжнародними та європейськими стандартами [303], в результаті чого приймається 

значна кількість оновлених національних стандартів України, а ряд стандартів серії 

ГОСТ втрачає чинність. У зв’язку з цим, здійснення такої діяльності вимагає 

адаптації нових національних стандартів у сфері забезпечення екологічної безпеки 

ТЕС з існуючими екологічними нормативами, які «містять якісні та кількісні 

показники безпечного для життя і здоров’я людей, інших живих організмів, стану 

довкілля та визначають можливі рівні ризикованого антропогенного чи природного 

навантаження на нього [28, c. 55]». 

Враховуючи наведене, поряд з функцією екологічної стандартизації у сфері 

виробництва електричної та теплової енергії необхідно вести мову про функцію 

екологічного нормування, яка полягає у встановленні гранично допустимих викидів 

та скидів у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин, 

рівнів допустимого шкідливого впливу на нього фізичних та біологічних факторів 

(ч. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону навколишнього природого середовища»). 

Під нормуванням у сфері екології традиційно розуміють встановлення 

уповноваженими державними органами екологічних та інших обмежень негативного 
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впливу на довкілля через закріплення обов’язкових нормативів у відповідності до 

вимог екологічного законодавства [304, c. 178]. 

На думку А. М. Мірошниченка, нормування як процесуальні діяльність 

полягає в: а) розробці якісних та кількісних показників (нормативів) властивостей 

об’єктів правовідносин (зокрема, екологічних), б) включенні нормативів до проектів 

правових актів, в) узгодженні та експертизі останніх, г) їх затвердженні та д) 

оприлюдненні у встановленому порядку [305, c. 8]. 

У науковій літературі серед екологічних нормативів виділяють санітарно-

гігієнічні нормативи, які визначають показники якості довкілля та вплив 

антропогенного навантаження на здоров’я людини (гранично допустимі 

концентрації небезпечних речовин, гранично допустимий рівень впливу радіації, 

шуму і т.д.), та промислово-господарські нормативи, тобто, нормативи викидів 

небезпечних речовин, які встановлюють вимоги до джерела небезпечного впливу, 

обмежуючи його діяльність певною пороговою величиною (технологічні, будівельні 

правила [306, c. 148-149]. 

На наше переконання, аналіз чинного законодавства України дає підстави 

виокремити такі нормативи забезпечення екологічної безпеки ТЕС: 

1) екологічні нормативи: нормативи гранично допустимих концентрацій 

забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі та рівні 

шкідливих фізичних та біологічних впливів на нього. Такі нормативи розробляються 

і вводяться в дію центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, та 

іншими уповноваженими на те державними органами відповідно до законодавства 

України (ч.ч. 4, 6 ст. 33 Закону України «Про охорону навколишнього природого 

середовища»). В свою чергу, екологічні нормативи поділяються на:  

а) нормативи у сфері охорони атмосферного повітря: 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 
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забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів 

пересувних джерел; технологічні нормативи допустимого викиду забруднюючих 

речовин. На сьогодні порядок розроблення і затвердження названих нормативів 

визначений на підзаконному рівні. Зокрема, нормативи граничнодопустимих викидів 

забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, до яких належить підприємство 

ТЕС, затвердженіх наказом Мінприроди від 27 червня 2006 р. № 309; 

б) нормативи у сфері поводження з відходами: граничні показники утворення 

відходів у технологічних процесах; питомі показники утворення відходів, 

використання та втрат сировини у технологічних процесах; інші нормативи (ст. 7 

Закону України «Про відходи»); 

в) нормативи у сфері охорони земель та відтворення родючості ґрунтів: 

гранично допустимого забруднення ґрунтів; якісного стану ґрунтів; оптимального 

співвідношення земельних угідь; показників деградації земель та ґрунтів (ч. 2 ст. 165 

Земельного кодексу України, ст. 30 Закону України «Про охорону земель»); 

г) нормативи у сфері використання і охорони вод та відтворення водних 

ресурсів: нормативи екологічної безпеки водокористування; екологічний норматив 

якості води водних об’єктів; нормативи гранично допустимого скидання 

забруднюючих речовин; галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що 

скидаються у водні об’єкти; технологічні нормативи використання води (ст. 35 

Водного кодексу України); 

д) нормативи у сфері розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, 

введення в дію та експлуатації підприємств ТЕС: хімічні фактори – гранично 

допустимі концентрації, орієнтовні безпечні рівні впливу забруднюючих речовин, 

орієнтовні допустимі рівні шкідливих речовин, що надходять у водоймища, 

орієнтовані допустимі кількості пестицидів у грунті; фізичні фактори – гранично 

допустимі рівні; біологічні фактори – допустимі рівні забруднення за 

мікробіологічними показниками (Розділ 8 Державних санітарних правил планування 

та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 19 червня 1996 р. № 173); 
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2) нормативи у сфері теплопостачання – нормативи витрат та втрат 

енергоносіїв при виробництві, транспортуванні та постачанні електричної та 

теплової енергії (ст. 11 Закону України «Про теплопостачання»), що встановлюються 

такими документами: Порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних 

ресурсів у суспільному виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 15 липня 1997 р. № 786 [307]; Основні положення з нормування питомих 

витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві, затверджені 

наказом Державного комітету України з енергозбереження від 22 жовтня 2002 р. № 

112 [308]; Міжгалузеві норми витрат палива для опалювальних котлів, які 

експлуатуються в Україні, затверджені наказом Державного комітету України з 

енергозбереження від 7 травня 2001 р. № 46 [309] тощо. 

Зазначимо, що одним з недоліків чинного законодавства у сфері екологічного 

нормування є те, що більшість екологічних нормативів досі не затверджено. 

Натомість чинними залишаються державні санітарні правила і норми, розроблені ще 

за часів Союзу РСР. Такий стан речей призводить до невідповідності тенденцій з 

оновлення законодавства у сфері стандартизації та відповідно державних стандартів 

з екологічними нормативами, що не сприяє забезпеченню екологічної безпеки в 

процесі використання такого об’єкта підвищеної небезпеки, як ТЕС. До того ж, 

підтримуємо позицію В. І. Андрейцева, який звертає увагу на необхідність 

передбачити в системі нормативів екологічної безпеки такого показника, як «рівні 

екологічно небезпечної діяльності», які відображали б наявні кількісні 

характеристики екологічного ризику, зокрема, для виробництва електричної та 

теплової енергії, виходячи з реальної наявності джерела іншої екологічної небезпеки 

і фіксування у відповідних документах (декларації, протоколі небезпеки тощо) 

екологічно небезпечних речовин, їх сумішей чи матеріалів [28, c. 55]. У зв’язку з 

цим, вважаємо, що такий норматив, як «рівні екологічно небезпечної діяльності» 

повинен бути розроблений з урахуванням переліку об’єктів, що становлять 

підвищену екологічну небезпеку (постанова Кабінету Міністрів України від 28 

серпня 2013 р. № 808) шляхом розроблення відповідного проекту постанови Уряду 
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про встановлення нормативів рівнів екологічно небезпечної діяльності, а також 

внесення відповідних змін до ст. 33 Закону України «Про охорону навколишнього 

природого середовища».  

Враховуючи те, що підприємство ТЕС є об’єктом підвищеної небезпеки, 

важливими напрямками господарської діяльності, яка здійснюється в процесі 

виробництва електричної та теплової енергії, є функції ідентифікації, декларування, 

паспортизації, а також дозвільна система, суть яких полягає в «легалізації» 

здійснюваної екологічно небезпечної діяльності теплових електростанцій. 

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» основним 

критерієм для ідентифікації об’єкта підвищеної небезпеки є кількість порогової маси 

небезпечних речовин, до яких належать, зокрема, вибухові речовини. На підставі 

поданого суб’єктом господарювання повідомлення про результати ідентифікації ТЕС 

Державна служба України з питань праці включає такий об’єкт до Державного 

реєстру об’єктів підвищеної небезпеки, внаслідок чого ведеться облік відповідних 

об’єктів (постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про 

ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки»). 

У зв’язку з тим, що ТЕС є потенційно небезпечним об’єктом, аварії на 

теплоелектростанціях та аварії у теплових мережах (системах гарячого 

водопостачання) холодної пори року відносяться до надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру (Методика ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів, 

затверджена наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 23 лютого 

2006 року № 98 [310]), що зумовлює необхідність та водночас обов’язковість 

підготовки та подання суб’єктом господарювання у сфері теплоенергетики 

декларації безпеки, в якій визначається комплекс заходів, що вживаються з метою 

запобігання аваріям і забезпечення готовності до локалізації, ліквідації аварій та їх 

наслідків (ст. 10 Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»).  

З положень Додатку до Порядку декларування безпеки об’єктів підвищеної 

небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 
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2002р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної 

небезпеки», декларація безпеки підприємства ТЕС складається з наступних розділів: 

1) загальні відомості про ТЕС як об’єкт підвищеної небезпеки (перелік основних 

технологічних процесів та регламентів, пов’язаних з вибуховими речовинами; 

розташування ТЕС на місцевості та відстань до населених пунктів, місць великого 

скупчення людей, транспортних магістралей, промислових, природоохоронних, 

цивільних об’єктів; межі заборонних, охоронних і санітарно-захисних зон тощо); 2) 

заходи щодо забезпечення безпеки ТЕС як об’єкта підвищеної небезпеки та 

локалізації і ліквідації наслідків аварій (відповідність умов експлуатації 

підприємства ТЕС вимогам норм і правил безпеки; відомості про систему 

професійної та протиаварійної підготовки персоналу, порядку допуску персоналу до 

роботи на підприємстві ТЕС; відомості про систему виробничого контролю за 

дотриманням вимог безпеки і охорони праці, проведення експертизи (аудиту) 

безпеки підприємства ТЕС; заходи щодо локалізації і ліквідації наслідків аварій на 

підприємстві ТЕС; відомості про систему оповіщення у разі виникнення аварії і т. 

д.); 3) результати аналізу ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику; 4) дані про 

розробника декларації безпеки; 5) розрахунково-пояснювальна частина; 6) висновок. 

Зауважимо, що на разі в чинному законодавстві України ключовою тенденцією 

в правовому регулюванні локалізації і ліквідації наслідків еколого небезпечної 

діяльності об’єктів підвищеної небезпеки, у тому числі, підприємств ТЕС, є 

перенесення обов’язку щодо запобігання та ліквідації аварій, пожеж тощо 

безпосередньо на господарюючого суб’єкта. Зокрема, така тенденція спостерігається 

в проекті закону України «Про добровільну пожежну охорону» (реєстр. № 4011а від 

15 липня 2016 р.; знято з розгляду) [311], метою якого відповідно до Пояснювальної 

записки до нього є «закріплення правових та організаційних засад створення і 

діяльності добровільної пожежної охорони, яка здійснюватиме роботу щодо 

здійснення заходів із запобігання виникненню пожеж, організації їх гасіння та 

проведення аварійно-рятувальних робіт». Одним з ключових положень вказаного 

законопроекту є пропозиція створювати на підприємствах приватної форми 
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власності спеціальний підрозділ – добровільні пожежні дружини, які здійснюють 

заходи із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння, а також 

забезпечують пожежну безпеку відповідного об’єкта. Залежно від матеріально-

технічного забезпечення та діяльності добровільної пожежної дружини, що 

визначається керівником суб’єкта господарювання, добровільні пожежні дружини 

поділяються на три категорії: перша, що забезпечуються пожежними депо, 

пожежними автомобілями або іншою технікою, пристосованою для гасіння пожеж; 

друга, що забезпечується пожежними мотопомпами та первинними засобами для 

гасіння пожеж; третя, що забезпечується тільки первинними засобами для гасіння 

пожеж (ст. 13 законопроекту).  

На наше переконання, такі пропозиції проекту мають раціональне зерно, 

оскільки первинні дії з локалізації та ліквідації наслідків небезпечних ситуацій 

(аварій, пожеж тощо) на такому об’єкті підвищеної небезпеки, як підприємстві ТЕС, 

повинні здійснюватися безпосередньо за місцем виникнення такої ситуації. Це 

сприятиме зменшенню масштабу негативних наслідків на підприємстві ТЕС та 

реалізації заходів із запобігання виникненню таких ситуацій «на випередження», що 

безумовно позитивно впливатиме на стан екологічної безпеки у сфері 

теплоенергетики.  

Функція паспортизації у сфері виробництва електричної та теплової енергії. 

Згідно з чинним законодавством України паспорти устатковання теплового 

господарства належать до технічної документації теплових установок та мереж. 

Віповідно до п. 6.4 Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, 

затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 

2007 р. № 71 невід’ємною складовою керування системами теплоспоживання є 

паспорт, що містить технічну характеристику та схему. Окрім того, паспорти є 

обов’язковими для засобів контролю та вимірювань, автоматичних пристроїв, 

приладів обліку електричної та теплової енергії та об’єму (маси) теплоносія (п. 7.2).  

Таким чином, у сфері теплоенергетики паспортизація здійснюється виключно 

щодо обладнання, яке використовується в процесі виробництва електричної та 
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теплової енергії. Разом з тим, одним з ключових елементів державного обліку 

об’єктів, що шкідливо впливають на стан навколишнього природного середовища, є 

ведення екологічних паспортів (ч. 3 ст. 24 Закону України «Про охорону 

навколишнього природого середовища»). Хоча даним законом передбачено, що 

порядок здійснення екологічної паспортизації визначається Кабінетом Міністрів 

України, станом на сьогодні такого порядку не затверджено. Екологічна 

паспортизація перетворилася з обов’язку на право суб’єкта господарювання, 

оскільки такому стану речей слугує відсутність механізму правового регулювання. 

У практичній діяльності підприємства ТЕС керуються нормами Положення 

про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів, затвердженого наказом 

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

насенлення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18 грудня 2000 р. № 338 

[312] та ГОСТ 17.0.0.04-90 від 15 жовтня 1990 р. «Охорона природи. Екологічний 

паспорт промислового підприємства. Основні положення». Отже, на відміну від 

паспорту теплової установки, екологічний паспорт промислового підприємства 

вміщує відомості про використання підприємством ТЕС природних ресурсів і про 

вплив господарської діяльності такого підприємства на довкілля. Зокрема, 

екологічний паспорт вміщує інформацію про використання земельних та водних 

ресурсів; характеристику викидів в атмосферне повітря; характеристику відходів; 

відомості про еколого-економічну діяльність підприємства, а саме: оцінку впливу на 

навколишнє середовище, відомості про витрати на природоохоронні заходи та їх 

ефективність та ін. (Розділи 1, 2 ГОСТ 17.0.0.04-90). 

Враховуючи наведене, екологічна паспортизація сприяє реалізації 

природоохоронних заходів підприємством ТЕС та є одним із засобів забезпечення 

екологічної безпеки у сфері теплоенергетики. З метою створення дієвого механізму 

екологічної паспортизації підприємств ТЕС і реалізації положень ч. 3 ст. 24 Закону 

України «Про охорону навколишнього природого середовища», вважаємо, що одним 

з ключових завдань Уряду є розроблення та затвердження порядку екологічної 

паспортизації підприємств, що шкідливо впливають на стан довкілля. Як 
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зазначається в наукових джерелах, екологічна паспортизація сприятиме досягненню 

таких цілей: створенню державної системи обліку та моніторингового контролю за 

станом суб’єктів господарювання; застосуванню в системі державного екологічного 

управління для всіх суб’єктів господарювання єдиного інформаційного документа 

для відображення видів шкідливого впливу суб’єктів на природні ресурси та оцінки 

їх комплексного впливу на довкілля; забезпеченню інформаційної основи для 

ліцензування природокористування [313, c. 255-256].  

Слід зауважити, що, окрім екологічної паспортизації та паспортизації 

обладнання ТЕС, важливою складовою енергоефективної господарської діяльності у 

сфері виробництва електричної та теплової енергії є енергетична паспортизація. У 

чинному законодавстві України даний напрям функціонального забезпечення 

екологічної безпеки на підприємстві ТЕС не знайшов свого належного нормативно-

правового закріплення. Так, ст. 20 Закону України «Про енергозбереження» 

встановлено, що норми і нормативи витрат паливно-енергетичних ресурсів (у тому 

числі, теплоенергетичних) в обов’язковому порядку включаються, зокрема, в 

енергетичні паспорти обладнання. Згідно з п. 1.2 наказу Державного комітету 

України з енергозбереження від 10 листопада 1998 р. № 89 «Про затвердження та 

введення в дію Порядку видачі, оформлення, реєстрації «Енергетичного паспорта 

підприємства» та оплати послуг при його впровадженні» [314] енергетичний 

паспорт призначений для відображення фактичного складу енергогенерувального, 

енергоспоживального та енергопостачального обладнання, енергоспоживальних 

технологічних процесів, цехів, дільниць, споруд тощо, їх характеристик та стану 

використання паливно-енергетичних ресурсів у виробництві, залучення до 

енергетичного балансу вторинних енергетичних ресурсів, поновлюваних і 

альтернативних джерел енергії та інших відомостей, які забезпечують можливість 

аналізу стану енергоспоживання підприємства і ефективності використання 

паливно-енергетичних ресурсів та розробки заходів щодо поступового 

впровадження в процеси правотворчої, інвестиційної, управлінської та іншої 

діяльності вимог законодавства з енергозбереження, розвитку та технологічного 
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переозброєння. Енергетичний паспорт видається в одному примірнику 

територіальним управлінням Державної інспекції з енергозбереження 

уповноваженому представнику підприємства (п. 2.1 Наказу). Зразок енергетичного 

паспорту підприємства затверджено наказом Державного комітету України з 

енергозбереження від 14 листопада 1997 р. № 101 [315]. 

З метою реалізації зазначених положень нормативно-правових актів у щодо 

енергетичної паспортизації у сфері теплоенергетики та створення імперативного 

підгрунтя для їхнього забезепечення, на наше переконання, ч. 2 ст. 15 Закону 

України «Про теплопостачання», в якій йдеться про форми державного регулювання 

діяльності у сфері теплопостачання, слід доповнити про «енергетичну 

паспортизацію підприємств у цій сфері», наділивши при цьому національну комісію, 

що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у сфері теплопостачання 

повноваженням здійснювати видачу та реєстрацію енергетичних паспортів 

підприємств у сфері теплопостачання (зміни до ст. 17 цього Закону).  

Дозвільна система у сфері теплопостачання. Правове регулювання 

використання природних ресурсів, охорони довкілля і забезпечення екологічної 

безпеки в процесі виробництва електричної та теплової енергії підприємством 

теплоенергетики, як об’єктом підвищеної небезпеки, здійснюється на підставі 

спеціального документу дозвільного характеру. З правової точки зору термін 

«дозвіл» розуміється як передбачена законом міра можливої поведінки, що 

забезпечує задоволення суб’єктивних прав та юридичних інтересів особи [316, c. 

268]. 

З позиції законодавця дозвіл є різновидом документа дозвільного характеру, 

який дозвільний орган зобов’язаний видати суб’єкту господарювання у разі надання 

йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності 

або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб’єкт 

господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської 

діяльності або видів господарської діяльності. Відтак, до таких документів, окрім 

дозволу, відносяться висновок, рішення, погодження, свідоцтво та ін. (абз. 4 ч. 1 ст. 1 
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Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 

вересня 2005 р. [317]). 

Згідно з ч. 3 ст. 38 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» в порядку спеціального використання природних ресурсів 

підприємствам надаються у володіння, користування або оренду природні ресурси 

на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку, за плату 

для здійснення виробничої та іншої діяльності.  

В європейському законодавстві поняття «дозвіл» на нормативному рівні 

закріплено в Директиві Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 

«Про умови надання та використання дозволів на пошук, розвідування й видобуток 

вуглеводнів» від 30 травня 1994 р. [318]. З аналізі ч. 3 ст. 1 цієї Директиви слідує, що 

дозволом «норма законодавчого, нормативного або підзаконного акта, або 

положення угоди чи інструмент», який є юридичним засобом реалізації 

Європейським Союзом виключного права на спеціальне використання природних 

ресурсів (у Директиві – роботи з пошуку, розвідування або видобутку вуглеводнів) 

на певній географічній ділянці.  

Таким чином, вважаємо, що дозвільна система у сфері виробництва 

електричної та теплової енергії є різновидом управлінської діяльності, яка полягає 

в легалізації природоресурсної, природоохоронної та антропоохоронної діяльності 

підприємства ТЕС як об’єкта підвищеної небезпеки, здійснюється на підставі 

спеціальних документів дозвільного характеру, які є необхідною умовою для 

реалізації підприємством ТЕС ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва та постачання електричної та теплової енергії. 

У сфері теплопостачання, окрім дозволу, правовою підставою для виробництва 

електричної та теплової енергії є ліцензія (віл лат. licentia – свобода, право) – 

спеціальний дозвіл, який видається компетентним державним органом або 

уповноваженою ним особою на здійснення певних дій чи діяльності у визначених 

сферах [319, c. 512]. 

У науковій літературі спостерігається ототожнення ліцензії з документом 
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дозвільного характеру. Зокрема, така точка зору є домінуючою в роботах В. І. 

Андрейцева [320, c. 98], В. М. Комарницького [321, c. 60], І. Л. Радика [322, c. 8] та 

ін. Разом з тим, така доктринальна позиція не відповідає нормам чинного 

законодавства України, аналіз яких дає підстави стверджувати, що дозвіл є правовою 

підставою для реалізації, зокрема, підприємством ТЕС, права на використання 

природних ресурсів, а також природоохоронних та антропоохоронних заходів. 

Натомість ліцензія є правовою підставою для здійснення підприємством ТЕС 

господарської діяльності у сфері теплопостачання. 

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» від 2 березня 2015 р. ліцензія – це документ, що надається органом 

ліцензування, на право провадження суб’єктом господарювання визначеного ним 

виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, в електронному вигляді 

або на паперовому носії (п. 5 ч. 1 ст. 1). Таким чином, слід наголосити, що 

ліцензуванню у сфері теплоенергетики підлягає діяльність з виробництва 

електричної та теплової енергії, транспортування електричної та теплової енергії 

магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання 

електричної та теплової енергії (ст. 23 Закону України «Про теплопостачання», п. 29 

ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»). 

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної 

та теплової енергії та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з 

постачання електричної та теплової енергії затверджені постановами Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 22 

березня 2017 р. № 309 [323], № 278 [324]. 

 

Згідно з наказом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг від 23 листопада 2015 р. № 317 

затверджено План заходів зі здійснення державного контролю ліцензіатів на 2016 рік 

[325], до яких, зокрема належать підприємства у сфері теплопостачання, серед яких 

наступні: ДКП «Луцьктепло» (Волинська обл., середній ступінь ризику), КПТМ 
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«Криворіжтепломережа» (Дніпропетровська обл., високий ступінь ризику), ДП 

«Криворізька теплоцентраль» (Дніпропетровська обл., високий ступінь ризику), 

ККПММР «Маріупольтепломережа» (Донецька обл., високий ступінь ризику), ОКП 

«Донецьктеплокомуненерго» (Донецька обл., високий ступінь ризику), ЛМКП 

«Львівтеплоенерго» (Львівська обл., високий ступінь ризику) та ін. 

Порівнюючи дозвіл та ліцензію, слід зазначити, що за своєю правовою 

природою дозвіл є результатом отриманої суб’єктом господарювання 

адміністративної послуги, спрямованої на набуття, зміну чи припинення прав та/або 

обов’язків суб’єкта теплоенергетики (ст. 1 Закону України «Про адміністративні 

послуги» від 6 вересня 2012 р. [326]). На відміну від ліцензії, яка є правовою 

підставою для провадження господарської діяльності з виробництва й постачання 

електричної та теплової енергії, дозволи у цій сфері легалізують законність дій 

підприємства ТЕС як об’єкта підвищеної небезпеки в процесі спеціального 

використання природних ресурсів, охорони довкілля й забезпечення екологічної 

безпеки.  

Відповідно до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру 

у сфері господарської діяльності» від 19 травня 2011 р. [327] діяльність у сфері 

теплоенергетики здійснюється на підставі таких дозвільних документів: висновків 

державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, а також 

документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо; 

дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами; дозволів на виконання будівельних робіт; дозволів на здійснення 

операцій у сфері поводження з відходами; рішення про передачу у власність, 

надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у 

державній або комунальній власності; сертифіката про прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів, що належать до IV і V категорій складності (п. п. 

6, 7, 30, 32, 40, 114, 121 Додатку до Закону). 

Відмітимо, що особливість дозвільної діяльності у сфері теплоенергетики 

полягає в подвійній природі такої функції управління, оскільки остання може 
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проявлятися, по-перше, в отриманні згоди органу державної влади та/або органу 

місцевого самоврядування і видачі спеціального дозволу для спеціального 

використання природних ресурсів загальнодержавного і місцевого значення (дозвіл 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (ст. 10 Закону України «Про 

охорону атмосферного повітря»), ліцензія на здійснення операцій у сфері 

поводження з небезпечними відходами (ст.17 Закону України «Про відходи»), дозвіл 

на здійснення спеціального водокористування (ст. 49 Водного кодексу України 

тощо)). По-друге, така функція проявляється також в отриманні згоди суб’єкта 

приватної форми власності і укладенні з ним договору на спеціальне використання 

природних ресурсів, які належать йому на праві власності або на праві користування 

(договір оренди або суборенди земельної ділянки (ст. 93 Земельного кодексу 

України, Закон України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 р. [328]), договір 

оренди водного об’єкту (ст. 51 Водного кодексу України) і т. д.).  

В еколого-правовій літературі, окрім дозволу та ліцензії, як правових підстав 

здійснення господарської діяльності у сфері теплоенергетики та реалізації права 

спеціального природокористування на підприємстві ТЕС, виділяють таку правову 

підставу, як договір (угода). М. В. Краснова «порядки надання спеціальних дозволів 

на користування природними ресурсами й на здійснення екологічно небезпечних 

видів діяльності» трактує як «особливі умови виникнення договірних відносин в 

екологічному праві» [329, c. 59].  

На думку, А.П. Гетьмана, договірна практика в екологічному законодавстві є 

досить новим правовим явищем, а договірні відносини в сучасному екологічному 

законодавстві України посідають чинне місце поряд з публічним (державно-

правовим) впливом на забезпечення раціонального використання природних 

ресурсів, охорону навколишнього природного середовища та забезпечення 

екологічної безпеки [330, c. 10-11]. 

Аналізуючи екологічні договірні відносини у сфері забезпечення екологічної 

безпеки, О. В. Рудень умовно класифікує останні на ті, які: регулюють спеціальну 

екологічну правосуб’єктність у межах прийнятного ризику; забезпечують 
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попередження виникнення екологічної та іншої шкоди; дозволяють ліквідувати 

наслідки надзвичайних екологічних ситуацій шляхом впровадження режиму 

надзвичайного стану. Враховуючи зазначене, з позиції дослідниці, такі відносини 

забезпечення екологічної безпеки реалізуються на підставі договорів екологічного 

аудиту, екологічного страхування, екологічної експертизи, екологічного 

інформування тощо [331, c. 154-155]. Такий науковий підхід є прийнятним, в тому 

числі, для правового регулювання договірних відносин у сфері виробництва 

електричної та теплової енергії. 

Зауважимо, що на практиці механізм договірного правового регулювання 

суспільних відносин у сфері теплопостачання має широке застосування. Зокрема, у 

процесі виробництва, використання, постачання електричної та теплової енергії 

укладаються такі договори, як договір купівлі-продажу електричної та теплової 

енергії з теплогенеруючою або теплопостачальною організацією, договір на 

постачання електричної та теплової енергії, договір про транспортування 

електричної та теплової енергії за допомогою мереж, договір на приєднання до 

теплової мережі та ін. (ст. ст. 1, 19-1, 21 Закону України «Про теплопостачання»). 

Також суб’єкти господарської діяльності у сфері теплопостачання в процесі 

виробництва електричної та теплової енергії використовують природні ресурси на 

основі договорів оренди, підряду, концесії, лізингу та інших договорів (ст. 19 Закону 

України «Про теплопостачання»). 

Отже, порядок використання природних ресурсів, охорони довкілля і 

забезпечення екологічної безпеки в процесі виробництва й постачання електричної 

та теплової енергії здійснюється на засадах дозвільної системи у сфері господарської 

діяльності, а також шляхом використання договірних засобів. На наше переконання, 

така дозвільна система повинна бути обов’язковою умовою видачі ліцензій на 

провадження господарської діяльності з виробництва і постачання електричної та 

теплової енергії. У науковій літературі слушно наголошується, що в основі 

процедури видачі дозвільних документів слід закласти принцип попередньої оцінки 

таких можливостей, які мають підтверджуватися відповідною документацією, що 
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може містити відомості щодо технічних та/або технологічних особливостей 

запланованої діяльності, конкретних природних та/або антропогенних умов та місця 

її здійснення (можливий рівень забруднення довкілля та/або його окремих 

компонентів, можливий рівень антропогенного навантаження на відповідну 

територію, види діяльності, що здійснюються на суміжних земельних ділянках та в 

межах відповідної території (населеного пункту), які можуть посилювати або 

нейтралізовувати негативний вплив планованої діяльності заявника), з метою 

прийняття виваженого рішення про здатність заявника здійснювати певний вид 

екологічно небезпечної діяльності [305, c. 122-123], зокрема, виробництво 

електричної та теплової енергії.  

Аналогічно слід зазначити і про ідентифікацію, декларування та 

паспортизацію підприємств ТЕС. Схожий підхід зустрічається також в науковій 

літературі, де наголошується, що «ідентифікація та декларування проводяться з 

метою постановки на державний облік підприємств як таких, що здійснюють 

екологічно небезпечні види діяльності, а також з метою одержання дозволів 

(ліцензій) на такі види діяльності [272, c. 112]».  

Разом з тим, на практиці така закономірність реалізується не в повній мірі. 

Так, з аналізу Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

виробництва і постачання електричної та теплової енергії слідує, що для отримання 

ліцензії у сфері теплоенергетики подання документів, які підтверджують законність 

використання природних ресурсів та дотримання екологічних вимог в процесі 

здійснення господарської діяльності на об’єкті підвищеної небезпеки, є 

необов’язковим. Зокрема, згідно з Ліцензійними умовами провадження 

господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії необхідним є 

виконання підприємством ТЕС таких умов: а) загальні вимоги (наявність у власності 

або користуванні виробничих об’єктів, технологічного обладнання, технічної бази 

для його ремонту та обслуговування; наявність працівників відповідного освітнього 

і кваліфікаційного рівня; забезпечення обліку електричної та теплової енергії з 

використанням відповідних приладів обліку та ін.); б) організаційні вимоги 
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(розподіл обов’язків та повноважень посадових осіб, укомплектованість інженерно-

технічними працівниками; наявність нормативно-технічної документації та 

нормативно-правових актів щодо перевірки параметрів теплоносія та забезпечення 

обліку електричної та теплової енергії тощо); в) кваліфікаційні вимоги; г) 

технологічні вимоги (наявність відповідного технологічного обладнання і технічної 

бази, контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, актів про перевірку 

технічного стану димовідвідних та вентиляційних пристроїв, паспортів котлів, 

графіків планово-попереджувальних ремонтів і т. д.). Окрім того, відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про 

ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» відомості 

про ліцензію на зареєстровані види діяльності, пов’язаної з експлуатацією об’єкта 

підвищеної небезпеки (зокрема, на провадження господарської діяльності з 

виробництва і постачання електричної та теплової енергії), зазначаються в загальних 

відомостях про такий об’єкт в декларації безпеки об’єкта (об’єктів) підвищеної 

небезпеки (Додаток до Порядку декларування безпеки об’єктів підвищеної 

небезпеки). 

Вважаємо, що законодавчий підхід до «роздільного» правового регулювання і 

організаційного забезпечення дозвільної системи у сфері теплоенергетики та 

«незалежності» цієї функції від ідентифікації, декларування та паспортизації 

підприємств ТЕС не сприяє забезпеченню належного стану екологічної безпеки на 

підприємствах ТЕС, оскільки не «стимулює» названих суб’єктів господарювання до 

першочергового виконання екологічних вимог до моменту легалізації діяльності з 

виробництва і постачання електричної та теплової енергії. У зв’язку з цим, на нашу 

думку, Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва і 

постачання електричної та теплової енергії слід доповнити новим Розділом VI, в 

якому передбачити екологічні вимоги до провадження вказаних видів господарської 

діяльності, зокрема, наявність: повідомлення про результати ідентифікації 

підприємства ТЕС як об’єкта підвищеної небезпеки, розрахунків, на підставі яких 

така ідентифікація проводилася; витягу з реєстру об’єктів підвищеної небезпеки; 
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декларації об’єкта підвищеної небезпеки; екологічного та енергетичного паспорта 

підприємства ТЕС; дозволів на спеціальне використання природних ресурсів; оцінки 

впливу господарської діяльності з виробництва і постачання електричної та теплової 

енергії на навколишнє середовище; відомостей про створення на підприємстві ТЕС 

системи екологічного менеджменту тощо. 

Важливу роль в системі функціонально-правових засобів забезпечення 

екологічної безпеки ТЕС відіграє контрольно-наглядова функція, зміст якої залежить 

від тієї сфери правового впливу, де така функція реалізується. Відповідно до 

Лімської декларації керівних принципів контрою від 1 січня 1977 р. [332] останній 

(тобто, контроль) розуміється не як самоціль, а як невід’ємна частина системи 

регулювання, метою якої є виявлення відхилень від прийнятих стандартів і 

порушень принципів, законності, ефективності й економії витрат матеріальних 

ресурсів з тим, щоб мати змогу прийняти превентивні заходи, а в окремих випадках 

– притягти винних осіб до відповідальності, отримати компенсацію за завдану 

шкоду або здійснити заходи з попередження або скорочення таких порушень у 

майбутньому.  

Враховуючи те, що господарська діяльність з виробництва електричної та 

теплової енергії є екологічно небезпечною, вважаємо, що контроль (нагляд) у сфері 

забезпечення екологічної безпеки ТЕС вирізняється комплексністю, оскільки 

регламентується різногалузевими нормами законодавства. Так, зі змісту 

нормативного визначення контрольно-наглядової функції, яке міститься в чинному 

законодавстві України, контроль (нагляд) у сфері екологічної безпеки ТЕС 

визнчається як:  

- діяльність по забезпеченню додержання вимог законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища всіма державними органами, 

підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності і 

підпорядкування, а також громадянами (ст. 34 Закону України «Про охорону 

навколишнього природого середовища»); 

- діяльність уповноважених органів державної влади по контролю за 
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дотриманням юридичними та фізичними особами законодавства з метою 

попередження, виявлення, зменшення або усунення шкідливого впливу небезпечних 

факторів на здоров’я людей та по застосуванню заходів правового характеру щодо 

порушників (ст. 39 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення»); 

- діяльність уповноважених органів державного нагляду (контролю) в межах 

повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням 

вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів 

суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня 

небезпеки для населення, навколишнього природного середовища (ст. 1 Закону 

України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності»); 

- вирішальний вплив однієї чи декількох пов’язаних юридичних та/або 

фізичних осіб на господарську діяльність суб’єкта господарювання чи його частини, 

який здійснюється безпосередньо або через інших осіб (ст. 1 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 р. [333]). 

Автор підтримує науковий підхід М. В. Краснової, яка контрольно-наглядову 

функцію позиціонує як «попереджувально-охоронну функцію управління в системі 

запобігання та ліквідації екологічної шкоди». До того ж, вчена наголошує, що 

«характеристика господарської діяльності, стосовно якої запроваджується 

державний нагляд (контроль), збігається з характеристикою екологічно-небезпечної 

діяльності, згідно з якою має здійснюватися екологічний контроль [334, c. 46]». 

У чинному законодавстві України про електроенергетику та теплопостачання 

особливе місце в системі управлінської діяльності відведено саме державному 

контролю (нагляду). Згідно з ч. 2 ст. 14 Закону України «Про теплопостачання» 

предметом такого нагляду (контролю) є господарська діяльність, пов’язана з 

виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням електричної та 

теплової енергії в частині технічної експлуатації теплових, тепловикористальних 

установок і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері 
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теплопостачання, випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів 

споживання електричної та теплової енергії, а також виконання робіт з проектування 

теплових, тепловикористальних установок і мереж. Суб’єктом, уповноваженим 

здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері теплопостачання, є Державна 

інспекція енергетичного нагляду України, положення про яку, як наголошувалося в 

попередніх параграфах Розділу 2, досі не прийнято.  

Зауважимо, шо періодичність здійснення центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі 

теплопостачання, планового державного нагляду (контролю) на підприємствах ТЕС 

визначено постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 75 «Про 

затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенями ризику їх 

діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і визначення 

періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)» [335]. Зокрема, 

до таких критеріїв належать: 1) технічний стан та організація експлуатації; 2) 

соціально-економічна ситуація; 3) екологічна ситуація. Остання, в свою чергу, 

передбачає оцінку ефективності заходів щодо забезпечення надійного 

енергопостачання споживачів, що враховують рівень загрози виникнення негативних 

екологічних наслідків для населення, навколишнього природного середовища від 

провадження  господарської діяльності у сфері теплопостачання, а також оцінку 

потенціалу запобіганню виникненню надзвичайної екологічної ситуації. Згідно із 

встановленими критеріями підприємства і організації та їх виробничі об’єкти, що 

провадять господарську діяльність з виробництва, передачі та постачання 

електричної та теплової енергії магістральними та місцевими тепловими мережами, 

та господарську діяльність з виробництва електричної та теплової енергії, належать 

до суб’єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику, на яких 

планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються не частіше ніж два 

рази на рік (пп. 2 п. 4, пп. 1 п. 7 зазначеної Постанови). 

Порядок здійснення заходів державного енергетичного нагляду щодо 

контролю технічного стану та організації експлуатації теплових установок та мереж 
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затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 24 грудня 

2004р. № 817 [336]. Відтак, планові заходи державного енергетичного нагляду 

полягають в обстеженні теплопостачальних організацій з питань технічного стану 

систем теплопостачання, дотримання режимів постачання електричної та теплової 

енергії, організації експлуатації теплових установок та мереж, систем збирання та 

повернення конденсату, стану обліку виробництва електричної та теплової енергії, а 

також з питань готовності систем теплопостачання до опалювального сезону. 

Позапланові заходи здійснюються: а) у разі виявлення недостовірності даних, 

заявлених у документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктами господарювання 

у сфері теплопостачання; б) з метою перевірки виконання такими суб’єктами 

приписів, розпоряджень щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених 

за результатами здійснення заходів з державного енергетичного нагляду; в) за 

поданням суб’єктом відносин у сфері теплопостачання та споживачем електричної 

енергії письмової заяви до відповідного підрозділу Держенергонагляду; г) за 

зверненнями фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом 

господарювання вимог законодавства та ін. (п.п. 3.3, 3.4 Розділу ІІІ Наказу).  

Незважаючи на те, що названим Наказом підставою для здійснення планового 

або позапланового заходу державного енергетичного нагляду (контролю) 

передбачено наказ відповідного структурного підрозділу центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у 

галузі теплопостачання, практика йде дещо іншим шляхом. Так, розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2015 р. № 85-р «Про надання дозволу на 

проведення перевірок Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг» [337], затверджено перелік суб’єктів 

господарювання, перевірка яких мала проводитися протягом лютого-червня 2015 р. 

Зокрема, аналіз положень вказаного документу свідчить про те, що на значній 

частині підприємств (близько 50), які здійснюють виробництво, транспортування 

та/або постачання електричної та теплової енергії, заплановано проведення 

позапланових перевірок. Відповідно до звітної інформації Національної комісії, що 
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здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, станом 

на 2015р. у сфері теплопостачання проведено 44 планових та 36 позапланових 

перевірок [338].  

Такий стан речей дає підстави вести мову про факти недотримання та/або 

порушення суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання положень чинного 

законодавства України, що позначається, у тому числі, на екологічно безпечному 

стані довкілля. У зв’язку з цим, актуальним, на наш погляд, є дослідження такого 

засобу правового забезпечення екологічної безпеки ТЕС, як юридичної 

відповідальності суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво 

електричної та теплової енергії. 

Таким чином, за результатами дослідження функціонально-правового 

забезпечення екологічної безпеки ТЕС визначено особливості реалізації окремих 

функцій еколого-управлінської діяльності у сфері виробництва електричної та 

теплової енергії. На підставі проведеного правового аналізу виокремлено ряд 

проблемних питань, які стосуються реалізації таких напрямів еколого-управлінької 

діяльності у сфері виробництва електричної та теплової енергії, як екологічне 

прогнозування, планування, стандартизація, нормування, ідентифікація, 

декларування, паспортизація, ліцензування, контроль (нагляд). Крім того, з метою 

вдосконалення екологічного управління у галузі забезпеченняння екологічної 

безпеки в процесі експлуатації підприємства ТЕС як об’єкта підвищеної небезпеки 

запропоновано внести зміни до Закону України «Про теплопостачання» шляхом 

доповнення його нормами про енергетичну паспортизацію підприємств у сфері 

теплопостачання, а також включити до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва і постачання електричної та теплової енергії 

положення про екологічні вимоги до провадження вказаних видів господарської 

діяльності. 

 

2.4. Юридична відповідальність як засіб правового забезпечення 

екологічної безпеки в сфері теплоенергетики 
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Одним з ефективних засобів механізму правового забезпечення екологічної 

безпеки ТЕС, який виконує охоронно-захисну й превентивну функції в процесі 

правового регулювання виробництва електричної та теплової енергії, є інститут 

юридичної відповідальності. Багатофункціональна характеристика юридичної 

відповідальності у сфері теплоенергетики зумовлена особливістю об’єкта 

підвищеної небезпеки – підприємства ТЕС, господарська діяльність якого є 

екологічно небезпечною та постійно справляє негативний вплив на навколишнє 

природне середовище. Враховуючи такі складові регулюючого механізму юридичної 

відповідальності, як відповідальність за вину (винна відповідальність), 

відповідальність за створену небезпеку (відповідальність без вини), безумовна 

відповідальність (відповідальність без можливості виправдання) [304, c. 212-213], в 

доктрині екологічного права виділяють правові режими позитивної й негативної 

юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. Найбільш поширеною є 

точка зору, згідно з якою позитивну відповідальність в екологічному праві 

розглядають також як загальносоціальну відповідальність, що не збігається з 

юридричною, а її санкції за своєю правовою природою є засобами захисту, а не 

заходами відповідальності [339, c. 7].  

Автор підтримує науковий підхід В. І. Андрейцева, який позитивну 

відповідальність пов’язує зі спеціально покладеними на суб’єктів еколого-

правовими обов’язками, які слідують із законодавчих приписів. Щодо 

ретроспективної юридичної відповідальності за екологічні правопорушення, вчений 

позиціонує її із засобами примусового виконання суб’єктами норм законодавства 

та/або відшкодування шкоди, завданою довкіллю [340, c. 4, 5].  

Вважаємо, що позитивна відповідальність у сфері теплоенергетики 

проявляється в реалізації заходів з охорони об’єктів навколишнього природного 

середовища та попередження правопорушень, які можуть вчинятися суб’єктами 

господарювання у сфері теплопостачання шляхом закріплення імперативних вимог 

щодо порядку використання природних ресурсів, охорони довкілля й забезпечення 
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екологічної безпеки в процесі виробництва електричної та теплової енергії. 

Прикладом позитивної відповідальності в досліджуваній сфері слугують положення 

ст. 27 Закону України «Про теплопостачання», в яких встановлено обов’язок 

суб’єктів у сфері теплопостачання дотримуватися вимог законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища, нести відповідальність за його порушення і 

здійснювати технічні та організаційні заходи, спрямовані на зменшення шкідливого 

впливу об’єктів у сфері теплопостачання на довкілля. Аналогічні норми містяться в 

ст. 51 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», якою 

закріплено екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, 

реконструкції, введення в дію та експлуатації підприємств, зокрема, у сфері 

виробництва електричної та теплової енергії, а саме обов’язок: здійснювати заходи з 

вловлювання, утилізації, знешкодження шкідливих речовин і відходів або їх повна 

ліквідація; здійснювати очищення викидів і скидів, їх знешкодження, зменшення 

впливу шкідливих факторів; розробляти й затверджувати матеріали оцінки впливу 

господарської діяльності у сфері теплопостачання на навколишнє природне 

середовище і здоров’я людей.  

Негативна відповідальність у сфері теплоенергетики, на наш погляд,  полягає 

в реалізації заходів із захисту навколишнього природного середовища і його об’єктів 

шляхом застосування до особи, яка вчинила екологічне правопорушення, заходів 

примусу у вигляді негативних наслідків майнового та/або немайнового характеру з 

метою відновлення порушеного права на безпечне для життя та здоров’я довкілля, 

компенсації шкоди, завданої таким порушенням, покарання правопорушника. 

Відмітимо, що коли мова йде про юридичну відповідальність за екологічні 

правопорушення, мається на увазі саме її ретроспективна складова, особливо якщо 

це стосується такого об’єкта підвищеної небезпеки, як підприємство ТЕС, 

господарська діяльність якого має екологічну спрямованість, що проявляється в 

негативній зміні стану довкілля, порушенні відповідного правового режиму 

природних ресурсів, а також екологічних інтересів і прав людини, які охороняються 

законом [341, c. 98]. 
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У науковій літературі до ідентифікуючих ознак юридичної відповідальності за 

екологічні правопорушення відносять: 1) ступінь екологічної небезпеки і заходи 

державного примусу (М. В. Краснова) [33, c. 47]; 2) всі екологічні правопорушення 

вчиняються у сфері навколишнього середовища; 3) об’єктом посягання є компонент 

навколишнього середовища, який тісно з ним пов’язаний; 4) двооб’єктність 

екологічного правопорушення: навколишнє середовище і здоров’я людини (Г. І. 

Балюк) [342, c. 10]; 5) використання об’єктів навколишнього природного середовища 

як операційної основи діяльності або іншої значимої соціальної цінності; 6) 

направленість на таке використання об’єктів довкілля, яке заборонено правом; 7) 

такі зміни стану або окремих складових навколишнього природного середовища 

зазнають суспільного і державного осуду (О. С. Колбасов, М. І. Краснов) [343, c. 11] 

та ін. 

Враховуючи те, що господарська діяльність з виробництва електричної та 

теплової енергії є екологічно небезпечною, на нашу думку, юридичній 

відповідальності за правопорушення у сфері теплоенергетики притаманні такі 

особливості:  

а) суб’єкти відповідальності (ст. 1 Закону України «Про теплопостачання») – 

суб’єкти господарювання у сфері теплопостачання – юридичні особи – незалежно 

від організаційно-правових форм та форми власності, які здійснюють виробництво 

(теплогенеруюча організація), транспортування (теплотранспортуюча організація), 

постачання електричної та теплової енергії (теплопостачальна організація), технічне 

обслуговування засобів виробництва, транспортування та споживання електричної 

та теплової енергії (теплосервісна організація).  

Зауважимо, що особливість юридичної відповідальності суб’єктів 

господарювання у сфері теплопостачання полягає в тому, що їхня діяльність 

пов’язана з використанням обладнання, що створює підвищену небезпеку для осіб, 

які цю діяльність здійснюють, та інших осіб і навколишнього природного 

середовища (ч. 1 ст. 1187 Цивільного кодексу Ураїни). У зв’язку з цим, для майнової 

(цивільної) відповідальності суб’єкта господарювання у сфері теплопостачання, що 
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проявляється в компенсації шкоди, заподіяною довкіллю внаслідок порушення 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в повному 

обсязі, вина як ознака суб’єктивної сторони складу правопорушення не є 

обов’язковою. Тобто, суб’єкт господарювання у сфері виробництва електричної та 

теплової енергії зобов’язаний компенсовувати заподіяну шкоду громадянам та 

юридичним особам, якщо не доведе, що шкода виникла внаслідок стихійних 

природних явищ чи навмисних дій потерпілих (ч. 3 ст. 69 Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», ч. 5 ст. 1187 Цивільного кодексу 

Ураїни).  

Наведена законодавча позиція знайшла своє практичне підтвердження в 

постанові Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду  цивільних і 

кримінальних справ «Про деякі питання застосування судами законодавства при 

вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної 

небезпеки» від 1 березня 2013 р. № 4 [344]. Так, в п. 4 цієї Постанови суд зазначив, 

що «обов’язок відшкодувати завдану шкоду виникає у її завдавача за умови, що дії 

останнього були неправомірними, між ними і шкодою є безпосередній причинний 

зв’язок та є вина зазначеної особи, а коли це було наслідком дії джерела підвищеної 

небезпеки, - незалежно від наявності вини… З огляду на презумпцію вини завдавача 

шкоди відповідач звільняється від обов’язку відшкодувати шкоду (у тому числі і 

моральну шкоду), якщо доведе, що шкоди було завдано внаслідок непереборної сили 

або умислу потерпілого»; 

б) підстава відповідальності – вчинення суб’єктом господарювання у сфері 

теплопостачання правопорушення, яке посягає на охороронювані законом суспільні 

цінності, причинно-наслідковий зв’язок якого (тобто, правопорушення) є 

результатом виробництва електричної та теплової енергії. Ключовими критеріями, 

які характеризують такі правопорушення, є об’єкт та предмет. Для характеристики 

об’єкта правопорушень у досліджуваній сфері автор звертається до наукового 

підходу щодо поділу об’єктів екологічних правопорушень на загальний, родовий і 

безпосередній [304, c. 285]. Так, загальним об’єктом цих правопорушень є 
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передбачене ст. 16 Конституції України забезпечення екологічної безпеки і 

підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження 

генофонду Українського народу. 

Родовим об’єктом є забезпечення раціонального використання природних 

ресурсів, охорони довкілля й екологічної безпеки у сфері теплопостачання, що 

проявляється в порушенні прав громадян на екологічно безпечне навколишнє 

природне середовище; порушенні норм екологічної безпеки; порушенні екологічних 

вимог при проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введенні в дію, 

експлуатації та ліквідації підприємств; допущенні наднормативних, аварійних і 

залпових викидів і скидів забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на 

навколишнє природне середовище; перевищенні лімітів та порушенні інших вимог 

використання природних ресурсів; самовільному спеціальному використанні 

природних ресурсів; невиконанні розпоряджень органів, які здійснюють державний 

контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, та вчиненні 

опору їх представникам тощо (ст. 68 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища»). 

Об’єктом правопорушень у сфері теплоенергетики є відносини суб’єктів 

господарювання щодо дотримання вимог екологічного законодавства на різних 

стадіях діяльності у сфері теплопостачання: виробництва, транспортування, 

постачання електричної та теплової енергії, технічного обслуговування засобів 

виробництва, транспортування та споживання електричної та теплової енергії. 

Зокрема, це можуть бути порушення за: неподання передбаченої законом інформації 

уповноваженим державним органам; невиконання (ухилення від виконання) або 

несвоєчасне виконання рішень чи приписів центральних органыв виконавчої влади у 

сфері теплопостачання; порушення ліцензійних умов; постачання електричної та 

теплової енергії, параметри якої не відповідають державним стандартам, 

затвердженим нормативам на теплову енергію; порушення вимог нормативно-

правових актів та/або нормативних документів щодо забезпечення належного 
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технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, а також їх 

експлуатації (ст. 31 Закону України «Про теплопостачання»). 

З приводу предмета правопорушень, вважаємо, що його слід розглядати як 

природні та штучно створені матеріальні блага, з приводу яких виникають суспільні 

відносини у сфері теплопостачання. До таких предметів, на нашу думку, належать: 

1) залучені в господарський обіг природні ресурси – земля, надра, води, атмосферне 

повітря, ліси та ін. – як об’єкти довкілля, що використовуються суб’єктами 

господарювання у сфері теплоенергетики і слугують матеріальною базою для 

здійснення діяльності з виробництва електричної та теплової енергії; 2) об’єкти у 

сфері теплопостачання (абз. 8 ст. 1 Закону України «Про теплопостачання») – 

теплогенеруючі станції чи установки, теплові електростанції, теплоелектроцентралі, 

котельні, когенераційні установки, теплові  мережі, які призначені для виробництва і 

транспортування електричної та теплової енергії; 3) об’єкти та споруди, основне і 

допоміжне обладнання, що використовуються для забезпечення безпечної та 

надійної експлуатації теплових мереж. Зауважимо, що на разі питання модернізації 

технологічної бази ТЕС є одним з ключових для забезпечення екологічно безпечного 

довкілля. Відповідно до Розділу 3 Закону України «Про Основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики України на період до 2020 року» одним із завдань 

забезпечення екологічно збалансованого природокористування є технічне 

переоснащення виробництва на основі впровадження інноваційних проектів, 

енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та 

екологічно безпечних технологічних процесів до 2020 року (Ціль 6). Щодо 

практичної реалізації таких нормативних вимог, лише незначна частина суб’єктів 

господарювання починає запроваджувати екологічно безпечні інноваційні 

технології. Позитивним прикладом у цьому напрямку слугує ДТЕК Запорізька ТЕС, 

яка на виконання екологічної програми 2014р. інвестувала 51,3 млн грн. на 

модернізацію електрофільтрів енергоблока № 3. Такі електрофільтри сприяють 

зменшенню викидів вугільної золи як залишку процесу горіння вугілля в атмосферне 

повітря не більше 50 мг/м. куб., що раніше складало 394 мг/м. куб. [345]; 
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в) екологічна шкода – негативні наслідки, яких зазнають об’єкти правової 

охорони навколишнього природного середовища (ст. 5 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища»), що настають в результаті здійснення 

господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії, незалежно 

від факту вчинення правопорушення. Тобто, екологічна шкода є обов’язковою 

ознакою позитивної та негативної відповідальності суб’єкта господарювання у сфері 

виробництва електричної та теплової енергії.  

Нормативне визначення поняття «екологічної шкоди» міститься в актах 

міжнародного та європейського законодавства. Враховуючи дефініції «шкода» і 

«навколишнє середовище», слід зазначити, що згідно з Конвенцією про цивільну 

відповідальніть за шкоду, заподіяну діяльністю, небезпечною для навколишнього 

середовища від 21 червня 1993 р. [346] (п. п. 7, 10 ст. 2) «екологічна шкода» 

розуміється як смерть або тілесні ушкодження, втрата або пошкодження майна, 

втрата або збитки, що є наслідком погіршення стану навколишнього середовища, 

витрати на попереджувальні заходи або інші збитки, що є наслідком властивостей 

небезпечних речовин тощо або виникають в результаті поводження з відходами.  

Відповідно до Директиви 2004/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради 

«Про екологічну відповідальність за попередження та ліквідацію наслідків завданої 

навколишньому середовищу шкоди» від 21 квітня 2004 р. «шкода, завдана 

навколишньому середовищу» («екологічна шкода») визначається як: 1) шкода, 

завдана біологічним видам та природним ареалам, що перебувають під охороною, а 

також шкода, що вражає водні ресурси та ґрунти; 2) негативні вимірні зміни 

природного ресурсу або порушення пов’язаної з природними ресурсами послуги, що 

можуть відбутися безпосереднім або не безпосереднім чином (ст. 2). Зауважимо, що 

згідно з Додатком ІІІ до цієї Директиви її положення застосовуються, в тому числі, 

щодо об’єктів теплопостачання, тобто діяльності, пов’язаної з експлуатацією 

«спалювальних установок, номінальний тепловий внесок яких дорівнює або 

перевищує 50 МВт, незалежно від типу використовуваного палива (твердого, рідкого 

або газоподібного)» (Директива 2001/80/ЄС Європейського Парламенту та Ради 
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«Про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу з великих 

спалювальних установок» від 23 жовтня 2001 р. [347]). 

На відміну від міжнародного та європейського права, в чинному законодавстві 

України поняття «екологічна шкода» не має нормативного закріплення. Разом з тим, 

шкода є обов’язковим елементом настання майнової (цивільної) відповідальності, і 

розглядається як майнова (реальні збитки, упущена вигода) та моральна шкода (ст.ст. 

22, 23 Цивільного кодексу України).  

У науковій літературі екологічну шкоду пропонується розглядати з точки зору 

форм, в яких вона проявляється: а) забруднення природного середовища; б) 

знищення, пошкодження, виснаження природного середовища та окремих його 

комплексів і об’єктів; в) порушення екологічних зв’язків; г) заподіяння шкоди 

здоров’ю громадян [33, c. 64].  

Схожий підхід знайшов своє відображення в судовій практиці. Так, відповідно 

до роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 27 червня 2001 р. № 02-5/744 

«Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища» [348], у 

визначенні предмету спору в справах даної категорії, слід керуватися Законом 

України «Про охорону навколишнього природного  середовища”, яким регулюються 

відносини у галузі охорони навколишнього природного середовища в Україні та 

«відповідно до статті 68 якого підприємства... зобов’язані відшкодовувати шкоду, 

заподіяну ними внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього 

природного  середовища, в порядку та розмірах, встановлених законодавством 

України» (пп. 1.2.1 п. 1.2). Окрім того, «шкода, заподіяна внаслідок порушення 

природоохоронного законодавства, підлягає компенсації, як правило, в повному 

обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення та незалежно від сплати 

збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості 

природних ресурсів» (п. 1.2). Окрім того, у разі заподіяння суб’єктом 

господарювання у сфері теплопостачання немайнової шкоди, порядок кваліфікації 

діянь як таких, що завдають моральну шкоду, міститься в постанові Пленуму 
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Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. № 4 «Про судову практику в справах 

про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» [359]. 

Таким чином, у вітчизняній правозастосовній практиці екологічну екологічну 

шкоду пов’язують зі збитками майнового та немайнового характеру, завданими 

довкіллю, внаслідок господарської діяльності такого джерела підвищеної небезпеки, 

як підприємства ТЕС. У зв’язку з цим, однією з визначальних ознак юридичної 

відповідальності як засобу правового забезпечення екологічної безпеки в сфері 

теплоенергетики, є компенсаційний характер; 

г) компенсаційний характер юридичної відповідальності, яка полягає в 

обов’язку суб’єкта господарювання, який здійснює виробництво електричної та 

теплової енергії, відшкодувати в адміністративному та судовому порядку збитки, 

завдані суспільним, державним та приватним інтересам незалежно від застосування 

до такого суб’єкта засобів адміністративної чи кримінальної відповідальності. Крім 

того, компенсаційний характер відповідальності у сфері теплопостачання 

притаманний не лише негативному (ретроспективному) аспекту юридичної 

відповідальності, але й позитивному (проспективному).  

В екологічній доктрині компенсацію шкоди як дію, що має за мету 

«зрівноважити майнову та немайнову втрату» відмежовують відшкодування, тобто, 

дії, спрямованої «на заміну утраченого майна, яке виражається у передачі 

потерплілому майна того ж роду, якості, вартості, або в оплаті грошової суми в 

розмірі, відповідному вартості втраченого майна [33, c. 12-13]». На наше 

переконання, для характеристики майнового аспекту юридичної суб’єкта 

теплоенергетики слід використовувати термін «компенсація», оскільки шкода, 

завдана навколишньому природному середовищу, є невідновною, тому суб’єкт 

господарювання, який володіє таким джерелом підвищеної небезпеки, зобов’язаний 

зрівноважувати реально заподіяні та потенційні збитки з вимогами забезпечення 

екологічно безпечного стану довкілля, «при якому забезпечується попередження 

погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я людей» 

(ч. 1 ст. 50 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»). 
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Розглядаючи поняття «компенсація екологічної шкоди», автор звертається до 

наукового підходу М. В. Краснової, за яким даний термін визначається як «процес, у 

межах якого забезпечується діяльність зобов’язанаих на те суб’єктів із здійснення 

системи охоронних заходів, сфера діяльності яких пов’язана з негативними 

впливами на матеріальні об’єкти, якість та безпека яких становить суспільний 

інтерес, а також оплата такими суб’єктами певної суми коштів потерпілим особам за 

витрати, що виникли внаслідок порушення їхніх законних прав та інтересів [33, 

c.13]». 

На нормативному рівні компенсаційна ознака юридичної відповідальності 

суб’єкта господарювання у сфері теплопостачання проявляється в принципі 

«забруднювач – платник», закріпленому в положеннях Директиви 2004/35/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради «Про екологічну відповідальність за 

попередження та ліквідацію наслідків завданої навколишньому середовищу шкоди» 

від 21 квітня 2004 р. Зазначений принцип реалізується для попередження та 

ліквідації наслідків екологічної шкоди в рамках екологічної  відповідальності (ст. 1 

названої Директиви). Отже, для попередження такої шкоди експлуатант вживає 

запобіжні заходи, які застосовуються у відповідь на подію, дію або невдалу дію, що 

спричинили неминучу загрозу шкоди навколишньому середовищу, з метою 

попередження цієї шкоди або її максимальної локалізації (п. 10 ст. 2, ст. 5 

Директиви). Натомість для ліквідації екологічної шкоди експлуатант вживає 

відновлювальні заходи, спрямовані на відновлення, реконструкцію або заміну 

природних ресурсів, яким було завдано шкоду тощо (п. 11 ст. 2, ст. 6 Директиви). 

За чинним законодавством України компенсація екологічної шкоди у сфері 

виробництва електричної та теплової енергії здійснюється в адміністративному та 

судовому порядку. В адміністративному порядку компенсація екологічної шкоди 

проявляється у вигляді штрафних санкцій, що застосовуються: а) Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, за правопорушення у сфері теплопостачання, визначеними ст. 31 Закону 

України «Про теплопостачання»). Згідно з даними Національної комісії, що 
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здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за 

результатами проведених цією Комісією заходів державного контролю у 2015 р. 

прийнято 185 рішень, в тому числі: 33 розпорядження про усунення порушень 

ліцензійних умов; 21 постанова-застереження щодо недопущення порушень 

ліцензійних умов; 130 постанов про накладення штрафу; 1 постанова про 

анулювання ліцензії. Зокрема, до суб’єктів господарювання у сфері теплоенергетики 

застосовано санкції у вигляді штрафів на суму 1,521 млн грн.; б) Державною 

екологічною інспекцією України за порушення законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища в процесі виробництва електричної та 

теплової енергії (ст. 68 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища»). За результатами здійснення державного нагляду (контролю) за І 

півріччя 2016 року територіальними органами Держекоінспекції України за 

порушення вимог природоохоронного законодавства накладено штрафні санкції на 

загальну суму 2 млн. 319 тис. гривень [350].   

У судовому порядку компенсація екологічної шкоди за правопорушення у сфері 

теплоенергетики здійснюється внаслідок розгляду справ у спорах, в яких позивачами 

в переважній більшості випадків є органи, що забезпечують реалізацію державної 

політики в галузі охорони навколишнього природного середовища (Державна 

екологічна інспекція, інші контролюючі державні органи, прокурор в інтересах 

держави в особі цих органів). Відповідачами у зазначених спорах виступають 

господарюючі суб’єкти, зокрема, у сфері теплопостачання, якими допущено 

правопорушення у сфері охорони довкілля. Предметом спору в переважній 

більшості випадків є стягнення шкоди, заподіяної державі внаслідок порушення 

законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища 

(узагальнення судової практики Вищого господарського суду України «Про 

результати вивчення та узагальнення судової практики вирішення господарськими 

судами спорів, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища» від  

1 січня 2009 р.). 

Порядок розрахунку екологічної шкоди, яка підлягає компенсації, визначається 
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залежно від способу розрахунку такої шкоди та об’єкту навколишнього природного 

середовища, якому заподіюється шкода внаслідок виробництва електричної та 

теплової енергії. У зв’язку з цим, в науковій літературі виділяють чотири методи 

(способи) розрахунку екологічної шкоди: витратний, таксовий, розрахунковий, 

нормативний [33, c. 346]. Розглянемо особливості застосування кожного із 

зазначених способів компенсації екологічної шкоди за правопорушення, які 

вчиняються суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання. 

За витратним способом компенсації екологічної шкоди відшкодування збитків 

провадиться підприємствами ТЕС, яким «відводяться природні ресурси, що 

вилучаються», а також підприємствами ТЕС, «діяльність яких обмежує права 

власників природних ресурсів і користувачів, або призводить до погіршення якості 

суміжні природні ресурси [33, c. 347]». Відповідно до п. 3 Порядку визначення та 

відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 [351] 

відшкодуванню підлягають: вартість нерухомого майна, включаючи незавершене 

будівництво; вартість багаторічних, лісових і деревно-чагарникових насаджень; 

вартість водних джерел; понесені витрати на поліпшення якості земель за період 

використання земельних ділянок з урахуванням економічних показників, інші 

збитки. Зауважимо, що за витратним способом такі збитки відшкодовуються не за 

фактом виявлення порушення екологічного законодавства, а на підставі юридичного 

факту, зокрема, затвердженого акту (із визначенням розміру збитків) комісій, 

створених Київською та Севастопольською міськими, районними державними 

адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад, а в разі вилучення (викупу) 

земельних ділянок – на підставі прийняття відповідною радою зазначеного рішення 

(п. п. 2, 5 Порядку).  

У постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування 

судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ» від 16 квітня 2004р. 

№ 7 [352] Суд встановив, що вирішуючи позови про відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам при встановленні обмежень щодо 
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використання земельних ділянок, погіршенні якості грунтового покриву та інших 

корисних властивостей земель відшкодування збитків здійснюється, зокрема, 

юридичними особами (підприємством ТЕС), які використовують земельні ділянки і 

діяльність яких обмежує права власників та землекористувачів або погіршує якість 

земель, розташованих у зоні їх впливу. При заподіянні шкоди джерелом підвищеної 

небезпеки її відшкодовує володілець цього джерела (п. 12). 

Таксовий метод визначення екологічної шкоди, завдану підприємством ТЕС, 

використовується для розрахунку збитків, заподіяних, зокрема, лісовим ресурсам 

(постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 665 «Про 

затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу»), територіям та 

об’єктам природно-заповідного фонду (постанова Кабінету Міністрів України від від 

24 липня 2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, 

заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд») і т. д. Разом 

з тим, вказаний спосіб компенсації екологічної шкоди по відношенню до суб’єктів 

господарювання у сфері виробництва електричної та теплової енергії на практиці 

майже не зустрічається.  

Найбільш поширеним способом компенсації екологічної шкоди внаслідок 

господарської діяльності у сфері теплопостачання є розрахунковий метод, на 

підставі якого затверджено, зокрема, методики розрахунку шкоди, заподіяної: 

- водним ресурсам внаслідок забруднення та порушення правил охорони вод, 

що застосовується у разі: забруднення водних об’єктів, самовільного використання 

водних ресурсів за відсутності дозвільних документів у разі перевищення 

встановлених у дозволі на спеціальне водокористування лімітів, забору, 

використання води та скиду забруднюючих речовин із зворотними водами з 

порушенням умов водокористування, встановлених у дозволі на спеціальне 

водокористування (п. 1.2 Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, 

заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне 

використання водних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища України від 20 липня 2009 р. № 389 [353]). 
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Зокрема, такий спосіб розрахунку екологічної шкоди використовувася 

Господарським судом Донецької області у справі за позовом Краматорського 

міжрайонного прокурора з нагляду за додержанням законів у природоохоронній 

сфері в інтересах держави до Комунального підприємства Миколаївської міської 

ради «Сервіскомуненерго» для розрахунку та відшкодування збитків, обумовлених 

самовільним використанням водних ресурсів в сумі 309553,60 гривень [354]; 

- земельним ресурсам внаслідок їх забруднення і засмічення через порушення 

природоохоронного законодавства [355], а також внаслідок самовільного зайняття 

земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, 

зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу. Так, у 

справі, яка розглядалася Господарським судом Донецької області, за позовом 

Краматорського міжрайонного прокурора з нагляду за додержанням законів у 

природоохоронній сфері в інтересах держави та Державної екологічної інспекції у 

Донецькій області до ПАТ «Центренерго» Вуглегірська теплова електрична станція з 

вимогою стягнути збитки, заподіяні в результаті засмічення земельної ділянки у 

розмірі 5623,23 грн., позивач обгрунтовув свої позовні вимоги за допомогою 

Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням 

земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства», 

затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища 

та ядерної безпеки України 27 жовтня 1997р. № 171 [356]. 

Нормативний метод розрахунку екологічної шкоди у сфері теплопостачання 

найчастіше застосовується у разі перевищення підприємством ТЕС як стаціонарним 

джерелом забруднення атмосферного повітря нормативів гранично допустимих 

викидів забруднюючих речовин (ст. ст. 7, 33 Закону України «Про охорону 

атмосферного повітря»). Порядок розрахунку розмірів відшкодування збитків, які 

заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря здійснюється відповідно до Методики, затвердженої наказом 

Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10 грудня 

2008 р. № 639. Разом з тим, зауважимо, що на практиці вказана Методика 
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застосовується судами не лише для обчислення шкоди, заподіяної внаслідок 

перевищення нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних 

джерел в атмосферне повітря, але і для розрахунку шкоди, заподіяної шляхом 

здійснення таким стаціонарним джерелом викиду забруднюючих речовин без 

відповідного дозволу. Зокрема, ця Методика використовувалася Господарським 

судом Черкаської області для обчислення шкоди, заподіяної комунальним 

підприємством теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» внаслідок роботи 31 

одиниці котлоагрегатів котелен, частина з яких здійснювала викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря без дозволів, а частина – на підставі дозволів, термін 

дії яких закінчився. Така діяльність підприємства, в свою чергу, спричинила 

порушення законодавства про охорону атмосферного повітря та заподіяння збитків 

державі в сумі 991 287 грн. 89 коп. [357]. 

Слід наголосити, що в реаліях сьогодення господарська діяльність, яка 

здійснюється підприємством ТЕС як джерелом підвищеної небезпеки, завдає не 

лише збитки навколишньому природному середовищу, але за своїм характером 

містить ознаки, які формують склади злочинів проти довкілля, передбачених 

Розділом VIII Кримінального кодексу України, а саме: порушення правил 

екологічної безпеки (ст. 236), невжиття заходів щодо ліквідації наслідків 

екологічного забруднення (ст. 237), забруднення або псування земель (ст. 239), 

забруднення атмосферного повітря (ст. 241) тощо. Згідно з чинним законодавством 

України підприємство ТЕС як юридична особа може бути лише суб’єктом майнової 

(цивільної) відповідальності. У разі вчинення підприємством ТЕС інших 

правопорушень, які містять, зокрема, ознаки злочинів чи адміністративних 

проступків, суб’єктом юридичної відповідальності може бути лише фізична особа, 

діяння (дія, бездіяльність) якої спричинило таке порушення.  

На нашу думку, в цьому аспекті корисним для запозичення слугує 

європейський досвід правового регулювання відносин юридичної відповідальності 

за злочини проти довкілля. Відповідно до положень Директиви № 2008/99/ЄС 

Європейського Парламенту і Ради про кримінально-правову охорону навколишнього 
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середовища (Страсбург, 19 листопада 2008 р.) [358] юридичні особи несуть 

відповідальність за діяння, передбачені цією Директивою (зокрема, п. «а» ст. 3 – 

емісія або занесення великої кількості речовин в атмосферне повітря, грунт або воду, 

що спричинило смерть, загрозу смерті або серйозну шкоду будь-якій особі, або 

значну шкоду якості атмосферного повітря, ґрунту, води, або збереженню 

тваринного і рослинного світу) шляхом застосування до таких суб’єктів ефективних, 

співрозмірних і залякувальних санкцій (ст. 7). Повноваження з визначення характеру 

зазначених санкцій і міри кримінальної відповідальності за діяння юридичних осіб 

належить до компетенції держав-членів Європейського Союзу. Вважаємо, що з 

метою гармонізації національного законодавства у сфері охорони довкілля з 

європейським правом, доцільним є віднесення юридичних осіб, як господарських 

організацій, які володіють об’єктами підвищеної небезпеки (у тому числі, 

підприємства ТЕС), до переліку суб’єктів кримінальної відповідальності за вчинення 

злочинів проти довкілля, передбачених Розділом VIII Кримінального кодексу 

України.  

Отже, за результатами дослідження юридичної відповідальності як засобу 

правового забезпечення екологічної безпеки в сфері теплопостачання, виокремлено 

позитивну та негативну складові такої відповідальності. Встановлено, що юридична 

відповідальність підприємства ТЕС, реалізуючи охоронно-захисну та превентивну 

функції в процесі правового регулювання виробництва електричної та теплової 

енергії, характеризується наступними особливостями: суб’єкт відповідальності, 

підстава відповідальності, екологічна шкода, компенсаційний характер 

відповідальності. У зв’язку з цим, проаналізовано витратний, таксовий, 

розрахунковий, нормативний способи (методи) розрахунку екологічної шкоди, яка 

підлягає компенсації, за порушення підприємством ТЕС законодавства про охорону 

довкілля.  

 

Висновки до Розділу 2 
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Проведене дослідження механізму правового регулювання забезпечення 

екологічної безпеки ТЕС в Україні дозволило зробити наступні висновки. 

1. Встановлено, що механізм забезпечення екологічної безпеки ТЕС 

спрямований на гарантування і реалізацію регулятивно-охоронних функцій в 

процесі правового регулювання відносин, які виникають, змінюються й 

припиняються у зв’язку зі здійсненням господарської діяльності з виробництва 

електричної та теплової енергії. Враховуючи комплексний характер даної правової 

категорії, у дисертаційній роботі механізм правового забезпечення екологічної 

безпеки ТЕС запропоновано розглядати крізь призму нормативних, організаційних, 

функціональних, економіко-правових засобів, а також правових засобів юридичної 

відповідальності за порушення підприємством ТЕС законодавчих приписів. 

2. З’ясовано, що організаційно-правове забезпечення екологічної безпеки ТЕС 

є різновидом управлінської діяльності суб’єктів екологічних правовідносин, яка 

здійснюється в процесі виробництва електричної та теплової енергії на засадах 

інституційності та територіальності. За інституційним принципом така управлінська 

діяльність здійснюється суб’єктами державного, самоврядного (муніципального), 

громадського, виробничого управління. За територіальним принципом 

організаційно-правове забезпечення управління ТЕС охоплює національний 

(територія всієї держави), регіональний (територія області, АР Крим, міст Києва та 

Севастополя), місцевий (територія району, населеного пункту в межах однієї 

області), об’єктовий (природний об’єкт, підприємство ТЕС) рівні.  

3. Внаслідок дослідження виробничого управління у сфері виробництва 

електричної та теплової енергії, що реалізується на об’єктовому рівні організаційно-

правового забезпечення управління ТЕС, у дисертаційній роботі виокремлено та 

проаналізовано особливості здійснення заходів екологічної безпеки підприємством 

ТЕС за еколого-адміністративним, еколого-економічним та еколого-правовим 

напрямками. Також запропоновано розробити і затвердити на загальнодержавному 

рівні стратегічні програмні документи (дорожні карти) з розвитку альтернативних 

джерел енергії та геотермальної енергетики, які повинні містити положення про 
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сучасний стан, мету, потенціал та шляхи використання зазначених джерел енергії, 

завдання й заходи реалізації таких програмних документів, очікувані результати та 

прогнозні показники введення потужностей альтернативних джерел енергії, у тому 

числі, геотермальної, в регіонах України.  

4. Проведений аналіз доктринальних та законодавчих підходів до функцій 

еколого-управлінської діяльності створив підгрунтя для виокремлення в механізмі 

функціонально-правового забезпечення екологічної безпеки ТЕС функцій 

національного, регіонального та місцевого (пооб’єктного) рівнів. Враховуючи 

зазначене, в роботі проаналізовано особливості реалізації екологічного 

прогнозування, планування, стандартизації, нормування, ідентифікації, 

декларування, паспортизації, дозвільної системи, контролю (нагляду) як напрямів 

еколого-управлінської діяльності у сфері виробництва електричної та теплової 

енергії. За результатами проведеного дослідження запропоновано внести зміни до 

Закону України «Про теплопостачання» шляхом доповнення його нормами про 

енергетичну паспортизацію підприємств у сфері теплопостачання, а також включити 

до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва і 

постачання електричної та теплової енергії положення про екологічні вимоги до 

провадження вказаних видів господарської діяльності. 

5. Інститут юридичної відповідальності розглядається як один з ефективних 

засобів механізму правового забезпечення екологічної безпеки ТЕС, який виконує 

охоронно-захисну й превентивну функції в процесі правового регулювання 

виробництва електричної та теплової енергії. На підставі виокремлених 

особливостей юридичної відповідальності за правопорушення у сфері виробництва 

електричної та теплової енергії проаналізовано: суб’єктів відповідальності у сфері 

теплопостачання, господарська діяльність яких пов’язана з використанням 

обладнання, що створює підвищену екологічну небезпеку; об’єкт та предмет 

правопорушення як підстави настання юридичної відповідальності у сфері 

теплоенергетики; екологічну шкоду, що пов’язується зі збитками майнового та 

немайнового характеру, завданими довкіллю, внаслідок діяльності підприємства 
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ТЕС; правовий механізм компенсації шкоди, завданої навколишньому природному 

середовищу, суспільним, державним та приватним інтересам, що притаманний 

негативному (ретроспективному) та позитивному (проспективному) аспектам 

юридичної відповідальності у сфері теплопостачання. 

6. На підставі дослідження компенсаційного характеру юридичної 

відповідальності у сфері теплопостачання, розглянуто способи розрахунку 

екологічної шкоди за правопорушення, які вчиняються суб’єктами господарювання у 

сфері виробництва електричної та теплової енергії. У зв’язку з цим, у дисертаційній 

роботі проаналізовано особливості правового регулювання застосування витратного, 

таксового, розрахункового та нормативного методів розрахунку екологічної шкоди, 

яка підлягає компенсації, за порушення підприємством ТЕС законодавства про 

охорону довкілля. 
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ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження, що спрямовувалось на визначення поняття та 

особливостей правового регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій 

(ТЕС) в Україні, дало змогу сформулювати ряд висновків і пропозицій. Основними з 

них є такі: 

1. Внаслідок проведеного аналізу загальнотеоретичної та спеціально-

юридичної літератури, присвяченої дослідженню поняття правового регулювання 

екологічної безпеки ТЕС, встановлено, що на сьогодні наукові дослідження в Україні 

перебувають на стадії становлення й розвитку. У зв’язку з цим, здійснено 

класифікацію доктринальних підходів, присвячених розумінню правового 

регулювання діяльності теплових електростанцій, зокрема, за предметом наукового 

пізнання, а також виокремлено ряд перспективних напрямів для наукових 

досліджень у цій сфері, до яких віднесено механізм правового регулювання відносин 

екологічної безпеки у сфері генерації, передачі, розподілу і споживання електричної 

та теплової енергії; правове регулювання відносин екологічної безпеки об’єктів ТЕС 

як складової підвищення енергоефективності та енергозбереження; правове 

регулювання відносин у сфері енергетичної екології та ін.  

2. Визначено зміст та юридичні ознаки поняття «екологічна безпека в галузі 

діяльності теплових електростанцій», що становлять цілісну систему правових 

засобів, умов та вимог, що забезпечують гарантоване державою право громадян на 

безпечне для здоров’я та життя довкілля у сфері теплопостачання. Враховуючи 

зазначене, у дисертаційній роботі виокремлено ряд вимог забезпечення екологічної 

безпеки, що повинні бути враховані в процесі виробництва електричної та теплової 

енергії.  

3. На підставі аналізу сучасного рівня правового забезпечення екологічної 

безпеки в сфері теплоенергетики, з’ясовано, що, будучи специфічним об’єктом 

екологічних правовідносин, підприємства ТЕС належать до об’єктів підвищеної 

екологічної небезпеки, що зумовлено системою екологічних ризиків у цій сфері. 
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Відтак, екологічні ризики у сфері виробництва електричної та теплової енергії 

класифіковано за такими критеріями, як: стадії господарського процесу та вид 

діяльності теплових електростанцій; можливі наслідки негативного впливу 

господарської діяльності теплових електростанцій; стан підприємства ТЕС на 

момент здійснення окремих стадій господарського процесу; підстави виникнення 

ризиків; тип (характер) впливу ТЕС. 

4. У результаті дослідження основних складових механізму правового 

регулювання екологічної безпеки ТЕС в Україні, охарактеризовано засоби правового 

забезпечення екологічної безпеки в сфері теплоенергетики, серед яких, зокрема, 

засоби організаційно- та функціонально-правового забезпечення, виробничого 

управління та юридичної відповідальності. Також удосконалено положення еколого-

правової доктрини про зміст, особливості правового регулювання і реалізації 

кожного із наведених засобів та запропоновано зміни до чинного законодавства 

України у цій сфері.  

5. Проаналізовано міжнародне та європейське законодавство у сфері 

діяльності теплових електростанцій, положення якого містять норми загального і 

спеціального характеру по відношенню до правового забезпечення екологічної 

безпеки ТЕС. Встановлено, що законодавчому регулюванню екологічної безпеки 

ТЕС в Україні притаманний комплексний, системний та міжгалузевий характер, 

обумовлений необхідністю екологізації господарської діяльності у сфері 

виробництва електричної та теплової енергії шляхом внесення відповідних змін до 

національного законодавства, а також удосконалення правових засобів 

організаційного, функціонального, економіко-правового, превентивного, 

компенсаційного та карального характеру як складових механізму правового 

забезпечення екологічної безпеки ТЕС. 

6. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства 

України з питань правового регулювання екологічної безпеки ТЕС, які стосуються, 

зокрема, забезпечення екологічної безпеки довкілля у сфері поводження з об’єктами 

теплопостачання; енергетичної паспортизації підприємств ТЕС; інституційної та 
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функціональної складових механізму правового регулювання екологічної безпеки 

ТЕС; розроблення і затвердження загальнодержавних стратегічних програмних 

документів (дорожніх карт) з розвитку альтернативних джерел енергії та 

геотермальної енергетики; екологічних вимог до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва і постачання електричної та теплової енергії, 

затверджених постановами Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. № 276, № 278; 

юридичної відповідальності за шкоду, завдану довкіллю суб’єктами господарювання 

у сфері теплоенергетики.  
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