
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ,
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 лютого 2019 р. № 89/1

Щодо проекту Закону про внесення змін 
до статті 34 Закону України 
«Про охорону атмосферного повітря» 
(реєстр. № 9423)

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків  Чорнобильської  катастрофи,  відповідно  до  предметів  відання,
розглянув проект Закону  про внесення  змін  до  статті  34  Закону  України «Про
охорону  атмосферного  повітря»  (реєстр.  №  9423  від  19.12.2018),  внесений
народними депутатами України  Дирівим А.Б.,  Дзюбликом П.В.,  Рибаком І.П.,  і
відзначає.

Метою законопроекту на думку суб’єктів права законодавчої ініціативи, є
приведення  у  відповідність  правових  норм Закону  України  «Про  охорону
навколишнього  природнього  середовища»  та  Закону  України  «Про  охорону
атмосферного  повітря»  для  забезпечення  відшкодування  шкоди,  завданої
порушенням  законодавства  про  охорону  атмосферного  повітря,  гарантії
екологічних прав громадян та відповідальності за порушення законодавства про
охорону  навколишнього  природного  середовища,  запобігання  негативному
впливу на навколишнє природнє середовище, життя і здоров’я людини.

Проектом закону передбачається у статті 34 Закону України «Про охорону
атмосферного повітря» слова «законом» замінити словами «законодавством».

Як зазначено у пояснювальній записці, прийняття проекту закону усуне
протиріччя між змістом правових норм зазначених законів, чим унеможливить
їх  застосування  для  уникнення  відшкодування  шкоди,  завданої  порушенням
законодавства про охорону атмосферного повітря. 

Комітет  з  питань  бюджету у  своєму  висновку  зазначає,  що  реалізація
положень  законопроекту  у  випадках  порушення  законодавства  про  охорону
атмосферного  повітря  та  застосування  відшкодування  шкоди  у  порядку  та
розмірах, встановлених законодавством, опосередковано сприятиме збільшенню
доходів  державного та  місцевих бюджетів  за  рахунок відшкодування  збитків
особами, з вини яких вони виникли. Відповідно до вимог частини першої статті
27 Бюджетного кодексу України та статті 91 Регламенту Верховної Ради України
суб’єкту  права  законодавчої  ініціативи  до  законопроекту,  прийняття  якого



призведе до зміни показників бюджету, належить надати фінансово-економічне
обґрунтування  до  законопроекту  (включаючи  відповідні  розрахунки),  проте
відповідні матеріали відсутні.

За  інформацією  Комітету  з  питань  бюджету, за  експертним  висновком
Міністерства  фінансів  України  реалізація  законопроекту  не  потребує
додаткових  видатків  державного бюджету  та  впливатиме на  дохідну  частину
бюджетів. Міністерство фінансів підтримує законопроект в межах компетенції.

За узагальнюючим висновком Комітету з питань бюджету, законопроект
має  опосередкований  вплив  на  показники  бюджету  (сприятиме  збільшенню
надходжень  державного  та  місцевих  бюджетів  у  разі  зростання  кількості
виявлених порушень у сфері охорони атмосферного повітря та відшкодування
завданої  шкоди винними особами).  У разі  прийняття відповідного закону він
має вводитися в дію згідно із законодавством.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у
своєму  висновку  зазначає,  що  базові  вимоги  щодо  відшкодування  шкоди
витікають із Конституції України. Зокрема, відповідно до пункту 22 частини 1
статті 92 Основного Закону виключно законами України визначаються «засади
цивільно-правової  відповідальності»,  до  якої  входить  у  тому  числі  й
відшкодування шкоди (стаття 22, глава 82 «Відшкодування шкоди» Цивільного
кодексу  України).  За  відсутності  в  екологічній  сфері  окремого  закону  про
відшкодування  шкоди,  завданої  порушенням  законодавства  про  охорону
навколишнього  природного  середовища,  відшкодування  шкоди  має
здійснюватися на підставі відповідних положень Цивільного кодексу України та
спеціального законодавства. У сфері охорони атмосферного повітря – це Закон,
відповідно до статті 34 якого «шкода, завдана порушенням законодавства про
охорону атмосферного повітря, підлягає відшкодуванню у порядку та розмірах,
встановлених законом», що відповідає зазначеній вище конституційній вимозі, а
не просто «законодавством», як пропонується проектом.

Відповідно до пункту 3 мотивувальної частини рішення Конституційного
Суду  України  від  09  липня  1998  року  №  12-рп/98  (справа  про  тлумачення
терміну  «законодавство»)  термін  «законодавство»  досить  широко
використовується  у  правовій  системі  в  основному  у  значенні  як  сукупності
законів  та  інших  нормативно-правових  актів,  які  регламентують  ту  чи  іншу
сферу  суспільних  відносин  і  є  джерелами  певної  галузі  права.  У  законах
залежно від важливості і специфіки суспільних відносин, що регулюються, цей
термін вживається в різних значеннях: в одних маються на увазі лише закони; в
інших, передусім, кодифікованих,  в поняття «законодавство» включаються як
закони та інші акти Верховної Ради України, так і  акти Президента України,
Кабінету Міністрів України, а в деяких випадках − також і нормативно-правові
акти  центральних  органів  виконавчої  влади.  Термін  «законодавство»  має
широке  трактування  і  в  разі  прийняття  законопроекту  складеться  ситуація,
згідно  з  якою  порядок  відшкодування  шкоди,  завданої  порушенням
законодавства  про  охорону  атмосферного  повітря,  може  визначатись  на
підзаконному  рівні  і  такий  порядок  може  відрізнятися  від  того,  що
передбачається  у  законах  (у  першу  чергу  –  у  Цивільному  кодексі  України,
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Законі  України «Про охорону навколишнього природного середовища (стаття
69), що є неприпустимим. До того ж, оскільки «закон» є складовою частиною
«законодавства»,  то і  між вказаними статтями законів України «Про охорону
атмосферного  повітря»  та  «Про  охорону  навколишнього  природного
середовища» немає неузгодженості, на усунення якої спрямований цей проект.

За узагальнюючим висновком Головного науково-експертного управління:
за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно відхилити.

Міністерство  юстиції  України  у  своєму  висновку  зазначає,  що  засади
цивільно-правової  відповідальності,  діяння,  які  є  злочинами,
адміністративними/дисциплінарними правопорушеннями та відповідальність за
них визначаються пунктом 22 частини першої статті  92 Конституції  України.
При цьому рішенням Конституційного Суду України від 30 травня 2001 року
№ 7-рп/2001  щодо  офіційного  тлумачення,  зокрема,  положень  пункту  22
частини першої статті 92 Конституції України встановлено, що треба розуміти
так,  що  положенням  цього  пункту  безпосередньо  не  встановлюються  види
юридичної відповідальності.  За цим положенням виключно законами України
визначаються засади цивільно-правової відповідальності, а також діяння, що є
злочинами,  адміністративними  або  дисциплінарними  правопорушеннями  як
підстави кримінальної,  адміністративної,  дисциплінарної  відповідальності,  та
відповідальність за такі діяння. Зазначені питання не можуть бути предметом
регулювання  підзаконними  нормативно-правовими  актами.  Основним  актом
цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України.

Міністерство екології та природних ресурсів України у своєму висновку
зазначає, що підтримує законопроект.

За результатами розгляду законопроекту Комітет    в и р і ш и в:

1. Інформацію взяти до відома.

2.  Рекомендувати  Верховній  Раді  України  проект Закону  про  внесення
змін до статті 34 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» (реєстр.
№ 9423 від 19.12.2018), внесений народними депутатами України Дирівим А.Б.,
Дзюбликом  П.В.,  Рибаком  І.П.,  повернути  суб’єкту  права  законодавчої
ініціативи на доопрацювання.

3.  Співдоповідачем  на  пленарному  засіданні  Верховної  Ради  України  від
Комітету  з  питань  екологічної  політики,  природокористування  та  ліквідації
наслідків  Чорнобильської  катастрофи  визначити  народного  депутата  України,
голову підкомітету з питань державного моніторингу навколишнього природного
середовища Рибака І.П.

Перший заступник
Голови Комітету                                                           А. ДИРІВ
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