
ЕКОЛОГІЧНИЙ 
ВІСНИК 
ної зііомки палаю•шх териконів і гасін
ня місць горіння, попередження реци
шшного заtіман ня вілвальної маси . 
До комnлексу входять: 

1. Базова частина, що складається з: 
обладнання для готування та нагнітан
ня розчинів-інгібіторів; 
компресору з робочими тисками 

2,5- 20 МПа; 
дистанційного пульта уnравління ком

плексом. 

2. Мобільне устаткування оснащене: 
бортовою системою програмного 
управління; 

ін'єкторами з пневмоснарядами; 
пневмоциЛІндрами для пересування ус

таткування (вперед - назад, вліво -
вправо) та примусової подачі ін'єкторів. 

Технічні характеристики комnлексу 

1. ПродуктивнІсть, м '/ЗМІНУ 800 
2. КІлькість ін'єкторів, шт. 6 
З. РозмІри дІлянки терикона, оброблюва-
ної з однієІ позицїі, 
ширина , м 4,5 
довжина, м З 
глибина, м 2,5 
4. Тривалість одного циклу, хв 20 
5. Час переміщення з однієІ позиції 
На ІНШу, ХВ 5 
6. Напруга електромережі, В З80 - 660 
Технічні характеристики ін'єктора 

Спосіб забивання ін'єктора 
Пневмовибух із примусовим 
переміщенням 
довжина, м З,О 
діаметр, мм 50 
діаметр пневмоснаряда, мм 80 
довжина пневмоснаряда 600 
енергія вибуху, кВт 1200 
частота вибухів за хвилину 6 
Створення тако1 о автоматизова-

ного комплексу забезнечить: підви
щення безпеки та поліпшення умов 
прщі обс,1уговуючого персоналу; ско
рочсння витрат, пов'язаних із знач 
Н ІІ М "}МСНШСННЯ~І обсягів робіт ЩОДО 
гасіншІ Іюжсж, оскільки відпадає не
обхідність переформування териконів 
у відвали плоскої форми; різке змен
шення шкіwtивого впливу породних 

відвал і в на навколишнє середовище; 
підвищення якості робіт, забезпечен
ня більш високої ефективності та ста
більності процесу гасіння та рскуль

ТІ1ІШLії палаюч11х ділянок, недоступ
них при ручному виконанн і операції; 
істотне З\ІСІІ ШСІІІІЯ витрат важкої руч
ної прані, скоро•Іен ня травматизму та 
профссііі1111х захворювань. 

Оріснтовна вартість робіт з виrо
тов;Існня комплексу в 2003 р. стано
вить блюько 400 111с. грн . Випробу
вання КО\ІПЛексу в реальних у~ювах 

\ЮЖ]'ТЬ бу'ТІІ 11роведені в 2004 р. 
Державне ІІіднриємство <• Науко

во-технічний центр проблем енерго
збереження>> пропонує заuікавлсни-"І 
оргаІІіЗа t t і Я~І розглянути питан ня 
фінансування робіт щодо створення й 
організації виробни нтва комплексу з 
мстою оснащення н 11м спеціалізова

ІІІІХ ІІі.JІІрІІСМСП~. 
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Націоиальиа юриди•mа акаде.мія Україии ім. Я. Мудрого 

За роки незалежності України еко
логічне законодавство зазІtало істотно
го розвитку, шо привело до нагромад

ження великої кількості нормативно
правових актів у відповідІІій сфері . В 
основному завершено порссурсне вре

гулювання в ід11овідних екологічних 
відносиІІ, 11рийнято законодавч і акти у 
формі законів або кодексів щодо пра
вового регулювання ви користю шя всіх 
основних природних ресурсів. Подаль
ша законотворча робота ведеться в на
прямі розробки та прийняття законів чи 
підзаконних актів щодо врегулювання 
окремих більш-менш ваго~tих питань 
викор11стання та охорони довкілля . 

Нині екологічне законопавство Ук
раїюt - багатоrwІузсва система норма
тивних актів різної юридичної сили, що 
ускладнює ·й використання та ІІризво
ДІ ІТЬ до числснІІІІХ суперечностей між 
ними або неузгодженості окре~tих актів, 
дублювання. Наявність нормативних 
приписів у великій кількості нравових 
актівстворюсзІІаЧІІі трудноutі в їх прак
тичному викор 11 ста нні , н авіть для 
фахівців у галузі екологічного права. 

Слід вважат11 закінченим поресурс
не (земельне, водне, лісове та ін.) окре
ме урегулювання в галузі екологічного 
права, позаяк виниклисдині у своїй ос
нові ві.дноси1111 - ско;югічн і , ТО\1)' єди
ною має бути і їхня правова форма. З 
огляду на це, недоцільно продоюкува
ти роботу, прні1\Іаючи нові різні дрібні 
закони щодо врегулювання окрешtх 

екологічних питань. Це буде тільки по
глнблювати вже існуючі недо,1ікн еко
логічного законодавства та знижувати 
ефективність його використання. 

Н а сьогодні нагальною проблемою 
є кодифікація екологіч 1юго законодав
ства, поставлс11а в ряд пріоритетних 
завда11 ь державної політики. Л огічно 
випливає висновок, що ІІсрсважаючою 

формою кодифікації екологічного за
конолавства повинен стати Екологіч
ни й кодекс України, розробку якого 
передбачає і П останова Верховної 
Ради України << Про основні нанря~ІИ 
державної політики України в галузі 
охорони довкілля, використання при
родних ресурсів та забезпечення еко
логічної безпеки>>. Необхідно зазначи
тн, шо питання доцільності розробки 
та прийнятнІ Екологічного кодексу 
України неодноразово розглядалося в 
юридичні й л ітературі вченими кафед
ри екологічного права Національної 
юридич ної академ ії i~ t . Я. Мудрого 
(В. П опов, М. Шульга, В. Шахов, 
С. Размстnсв. Н ові п ілходи до кодифі
кацїі екологічн ого законодавства 
України, 1992; В. К . Попов. До питан-

ня про екологічний кодекс України, 
1995; Наукові ОСІІОВИ екологічного за
конодавства України, 1995). 

Цей кодекс має бути еди ним і ос
новним кодифікаційним правовим ак
том у сфері екології, тобто таким, як 
Uивільни й кодекс Україн и. Але, на 
жал ь, в юридичн ій 11ауці ще не скла
лося единої дум ки ІІІОдо зм істу т~ об
сягу кодифі каці йних робіт у UbO).ty на
прямі. Найдоцільнішим , з урахуван
ням обсягу та характеру екологічних 
відносии і практию1 застосуваиня еко
логі чt-юго законодавства, уявляється 
розробка приннипово нового нор~Іа
тивного акта у вигляді Екологічного 
кодексу. Він повинен охоп11ти всі ос
новн і правові приписн в галузі еколо
гічного права і зам ін ити більшість 
різноманітних нормативних актів у га
лузі екологічного права. 

Структурно Екологіч н ий кодекс 
пови нен складатися з двох •tастин -
Загальної й Особливої. У Загальн ій 
•1астині доuільно зосередити 11равові 
приписи, які мають загальне значснН>І 
для вс іх розділів Особливої частини 
кодексу. Загальна частиІІа мас місти
ти: нілі й завдання екологічного зако
нодавства; його принципи; екологічні 

права та обов'язки суб'єктів; право 
власності на природн і об'єкти; ко~tпс
тенцію орга11ів унрав:1іння у сфері еко
логії; загальн і по:юження природоко
ристування; норми права про відтво
рення Й ВідНОВЛСІННІ Пр ІІ рОдНИХ 
об'єктів; загальн і положення про охо
рону навколишнього природного сере

довища; еколого-економіч н і nри нци
пи раціональ1юго природокористуван
ня ; інші п равові інститути. В Особ
ливій части ні слід розмістити такі са
мостійн і розділи, як: право землекори
стування; водокористуван ня ; користу

вання 11адрами; рослинним світом; 
тварн11ннм світом; апюсфсрним по
вітря~І ; розв'нзання еколого-правових 
спорів; питання екологі• І ної безпеки; 
екологічної експертю и ; відпові 
дальн ість за порушення екологічного 
законодавства; гарантії зах 11сту прав 
гро~tадян і організаці й тощо. 

Зрозуміло, що запропонована струк
тура Екологічного кодексу є дискусій 
ною, вона може коригуватися в процесі 
його розробки . Anc саме такий кодекс 
ПОВИНСН стати ОСНОВОПОЛОЖІІИМ !Юр~tа

ТИВНИМ актом у сфері екології. 
Затвердження Екологіч 1 юго кодек

су не виключає можливості прийняття 
спеціальних ІІорматиllних акті в зокре
~·І ИХ важтших пита11ь, які розвиllають 
і конкретизують положсннн Екологі
чного кодексу України . 

Ng З -4 


