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Основний закон України в статті 50 закріплює 
право кожного на безпечне для життя і здоровʼя дов-
кілля. Одним із проявів небезпеки є підвищений рі-
вень електромагнітного випромінювання, що може 
виникати зокрема внаслідок дії великої кількості дже-
рел створення електромагнітного поля (т. зв. «елек-
тричний смог»). Особливо актуальним на сьогодні 
стало питання появи великої кількості таких дже-
рел у вигляді базових станції стільникового звʼязку. 
Установлення та експлуатація базових станцій сис-
тем стільникового звʼязку (далі – БС) та вплив елек-
тромагнітного випромінювання, що утворюється за-
значеними обʼєктами, на життя і здоровʼя людини 
викликають серйозну стурбованість у населення, 
а подекуди і соціальне напруження [1]. Наразі, за 
оцінками різних фахівців, в Україні діють понад 25 
тисяч БС, які, як правило, розміщуються в населе-
них пунктах безпосередньо в зоні житлової та гро-
мадської забудови. 

У наукових дослідженнях під егідою ВОЗ зазна-
чається, що на сьогодні відсутні переконливі до-
кази негативного впливу електромагнітних полів 
на тривалість життя чи спричинення невиліковних 
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захворювань. У той же час у цих же 
документах наголошується на по-
требі подальших досліджень у цій 
сфері [2, с. 6]. З огляду на зазначене 
і виникає потреба у виваженій полі-
тиці держави щодо визначення по-
рядку та умов розміщення БС на 
своїй території. Формулювання про-
позицій щодо розроблення ефектив-
ного законодавства з точки зору за-
хисту людини від негативного впливу 
електромагнітного випромінювання 
БС і є метою цієї статті. 

Проблема розміщення БС є між-
дисциплінарною, а отже розгляда-
ється вченими різних галузей знань. 
Аналіз наявної правової літератури 
свідчить про відсутність комплек-
сних досліджень правових аспектів 
зазначеної проблеми. Окремі фраг-
менти проблеми розглядалися в робо-
тах О. Богуцького, О. Джужі, Б. Кин-
дюка, Д. Олійника та інших авторів. 

Базова станція системи стільни-
кового звʼязку становить собою бу-
дівлю, вежу, антену тощо, що ви-
користовуються для організації 
стільникового звʼязку і за принци-
пом дії є джерелом електромагніт-
ного випромінювання. У звʼязку 
з цим з серпня 2013 р. такі обʼєкти 
нарешті було визнано потенційно 
небезпечними відповідно до Поста-
нови Кабінету Міністрів України від 
28 серпня 2013 р. № 808 «Про затвер-
дження переліку видів діяльності та 
обʼєктів, що становлять підвищену 
екологічну небезпеку» [3].

Здійснений аналіз чинного законо-
давства України дозволяє стверджу-
вати, що, незважаючи на підвищений 
ступінь екологічного ризику таких 
обʼєктів, наявне правове регулювання 

розміщення та експлуатації базових 
станцій систем стільникового звʼязку 
не забезпечує ефективного захисту 
людини від небажаного електромаг-
нітного забруднення її життєвого се-
редовища, є фрагментарним і непо-
слідовним. 

Так, раніше для влаштування базо-
вих станцій та отримання дозволу на 
виконання будівельних робіт опера-
тор мусив отримати дозвіл місцевих 
органів самоврядування, позитивний 
комплексний експертний висновок, 
висновки СЕС, МНС, Держгірпром-
нагляду [4]. 

З прийняттям 17.02.2011 року За-
кону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» [5] про-
цес погодження розміщення базових 
станцій було істотно змінено. У ре-
зультаті цього правове регулювання 
погодження щодо встановлення та-
ких обʼєктів фактично зводиться до 
мовчазної реєстрації декларації про 
початок виконання будівельних ро-
біт, оскільки обʼєкти стільникового 
звʼязку (крім тих, що будуються на 
окремій земельній ділянці) віднесено 
до обʼєктів будівництва, для про-
ектування яких містобудівні умови 
та обмеження не надаються. Згідно 
з п. 20 Переліку обʼєктів будівництва, 
для проектування яких містобудівні 
умови та обмеження не надаються, 
затвердженого наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господар-
ства України 7 липня 2011 р. № 109 
[6], будівництво обʼєктів стільнико-
вого звʼязку та їх зовнішніх інженер-
них мереж здійснюється за умови їх 
відповідності санітарним та будівель-
ним нормам і правилам. 



352 Адміністративне право і процес. – № 1(11). – 2015

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПРАВА

Таким чином, щодо процесу роз-
міщення обʼєктів, які становлять під-
вищену екологічну небезпеку, по-
вністю позбавлені впливу як органи 
місцевого самоврядування, так і гро-
мадськість. 

Зазначене, з нашого погляду, ро-
бить неможливим виконання поло-
жень Конвенції про доступ до інфор-
мації, участь громадськості в процесі 
прийняття рішень і доступ до право-
суддя з питань, що стосуються до-
вкілля. У результаті правові вимоги 
безпечності БС по суті зводяться 
до відповідності обʼєкта встановле-
ним санітарним нормам допустимого 
рівня випромінювання. 

Принагідно варто зазначити, що 
на сьогодні відсутні офіційні дані, 
які б підтверджували, що електро-
магнітне випромінювання від БС, 
які розташовані та експлуатуються 
відповідно до вимог санітарного за-
конодавства, може завдавати шкоди 
здоровʼю людини. 

У той же час БС залежно від від-
стані та висоти розміщення можуть 
випромінювати електромагнітні про-
мені в широкому діапазоні – від 0,0062 
до 12,5 мкВт/см2. Проведені дослі-
дження засвідчили, що нормативний 
рівень у 2,5 мкВт/см2, установлений 
у Державних санітарних нормах і пра-
вилах захисту населення від впливу 
електромагнітного випромінювання 
[7], визначається на відстані 80 м від 
БС. Проте на висотах понад 6 м над 
землею рівні електромагнітного ви-
промінювання перевищують показ-
ник у 2,5 мкВт/см2 і залежно від на-
прямку поширення сигналу можуть 
негативно впливати зокрема на меш-
канців багатоповерхівок [8]. 

Однак відкритим є як питання пе-
ріодичності проведення контролю в 
цій сфері, так і відсутність необхід-
ного технічного обладнання для про-
ведення перевірок і вимірювання 
рівня випромінювання наявної БС. 

Вищевикладене дає підстави кон-
статувати відсутність належного пра-
вового забезпечення захисту людини 
від негативного впливу електромаг-
нітного випромінювання. 

У той же час в умовах сьогодення 
не уявляється можливим відмовитися 
від стільникового звʼязку та прибрати 
БС, які його забезпечують. Тому не-
обхідним є закріплення дієвих захо-
дів недопущення негативного впливу 
на людину електромагнітного випро-
мінювання БС і встановлення основ-
них принципів відповідальності опе-
ратора стільникового звʼязку за по-
рушення законодавства щодо захисту 
людини від негативного впливу елек-
тромагнітного випромінювання ба-
зових станцій систем стільникового 
звʼязку на законодавчому рівні. 

Певний інтерес у цій сфері стано-
вить європейський досвід. Так, полі-
тика європейського співтовариства 
щодо захисту людини від негатив-
ного впливу неіонізуючого електро-
магнітного випромінювання знайшла 
своє віддзеркалення у прийнятій Радою 
ЄС Рекомендації від 12 липня 1999 р. 
на обмеження дії на громадськість 
електромагнітних полів (від 0 Гц 
до 300 ГГц) (далі – Рекомендація 
1999/519/ЄС) [9].

Зазначений документ закликає 
країни-члени ЄС 1) запровадити у на-
ціональному законодавстві та керу-
ватись уніфікованими для всієї тери-
торії ЄС визначеннями й основними 
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обмеженнями та рівнями опромі-
нення згідно з Додатками І-ІV до Ре-
комендації 1999/519/ЄС. У той же 
час відповідно до п. 15 Рекоменда-
ції 1999/519/ЄС країни-члени мо-
жуть установлювати більш високий 
рівень захисту, ніж викладений у цій 
рекомендації; 2) з метою підвищення 
рівня розуміння ризиків і захисту від 
дії електромагнітних полів надавати 
громадськості інформацію про вплив 
електромагнітних полів на здоровʼя, 
а також про заходи, що вживаються 
для вирішення цієї проблеми; 3) з ме-
тою підвищення рівня знань про на-
слідки дії електромагнітних полів для 
здоровʼя країни-члени повинні спри-
яти дослідженням у сфері електро-
магнітних полів і здоровʼя людини 
в контексті національних дослідниць-
ких програм і досліджень та здій-
снювати їх оцінювання, ураховуючи 
рекомендації та інші результати до-
слідницької діяльності на рівні Спів-
товариства й на міжнародному рівні 
з якнайширшого кола джерел.

І хоча зазначений документ має 
лише рекомендаційний характер, 
більшість країн ЄС активно імпле-
ментували його положення, про що 
свідчать дві доповіді з імплементації 
Рекомендації від 12 липня 1999 р. на 
обмеження дії на громадськість елек-
тромагнітних полів (від 0 Гц до 300 
ГГц), підготовлені відповідно 2002 р. 
[2] та 2008 р.[10]. 

Так, урядом Франції було прий-
нято міжміністерський циркуляр 
щодо встановлення базових станцій 
стільникового звʼязку від 16 жовтня 
2001 р. У ньому на основі обмежень, 
визначених Рекомендацією 1999/519/
ЄС, запроваджувалися практичні за-

ходи щодо порядку встановлення 
та визначення меж санітарно-захис-
них зон навколо базових станцій. За-
значені нормативи було розроблено 
Науковим і технічним центром місто-
будування на основі показників лише 
термального ефекту електромагніт-
ного поля. У результаті цього було 
визначено стометрову санітарну зону 
від антенного променя до найближ-
чих будівель. 

Серед запроваджених прикладів 
додаткових заходів слід відзначити 
запроваджену 1998 року науково-до-
слідну програму «COMOBIO» (Мо-
більний звʼязок та біологія), у рам-
ках якої здійснюються дослідження 
впливу електромагнітного випро-
мінювання мобільного звʼязку на 
здоровʼя людини, систематичні за-
ходи з інформування громадськості 
щодо цих питань (підготовка бу-
клетів, розміщення інформації на 
сайті місцевого органу влади тощо) 
[2, с. 20–21]. Уряд Іспанії упровадив 
принцип «ALARA» щодо електро-
магнітного випромінювання поблизу 
шкіл, закладів охорони здоровʼя, пар-
ків [2, с. 32]. А ось уряд Португалії 
положення Рекомендації 1999/519/
ЄС імплементувати відмовився, по-
силаючись на міжгалузевий характер 
проблеми впливу електромагнітного 
випромінювання та відсутність безза-
перечних доказів негативних наслід-
ків йогo впливу на здоровʼя людини 
[2, с. 31].

З урахуванням вищесказаного се-
ред заходів недопущення негативного 
впливу на людину електромагніт-
ного випромінювання БС на законо-
давчому рівні, на нашу думку, мають 
бути відзначені такі: 1) першочерго-
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вий вибір місць розміщення базових 
станцій систем стільникового звʼязку 
поза зонами громадської та житло-
вої забудови; 2) експлуатація базових 
станцій систем стільникового звʼязку 
за принципом ALARA (принцип екс-
плуатації базових станцій систем 
стільникового звʼязку, що відповідає 
настільки низькому рівню електромаг-
нітного випромінювання, наскільки це 
реально можливо в наявних умовах)1; 
3) здійснення виробничого, держав-
ного, самоврядного та громадського 
контролю за рівнем випромінювання 
базових станцій систем стільникового 
звʼязку; 4) зміна характеру або припи-
нення використання базових станцій 
систем стільникового звʼязку, якщо 
реальні дози опромінення людини пе-
ревищують затверджені в установле-
ному порядку нормативи; 5) відшко-
дування шкоди, заподіяної внаслідок 
негативного впливу електромагніт-
ного випромінювання базових станцій 
систем стільникового звʼязку; 6) забез-
печення реалізації прав громадян та їх 
обʼєднань на надання інформації щодо 
стану захисту людини від впливу елек-
тромагнітного випромінювання; 7) за-
провадження механізму погодження 
розміщення базової станції систем 
стільникового звʼязку органами міс-
цевого самоврядування з урахуванням 
думки зацікавленої громадськості. 
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Саркисова Т. Б. Правовые аспекты размещения базових станций систем 
мобильной связи по законодательству Украины. 

В статье поднимаются проблемы правовой регламентации размещения ба-
зових станций систем мобильной связи с точки зрения реализации и защиты 
права каждого человека на безопасную окружающую среду. Рассматрива-
ется национальное законодательство Украины, а также опыт европейского 
сообщества на предмет его эффективности в сфере защиты населения 
от негативного воздействия электромагнитного излучения базових стан-
ций систем мобильной связи. В результате проведенного анализа формули-
руются предложения по предупреждению негативного влияния на человека 
электромагнитного излучения, которые целесообразно закрепить на законо-
дательном уровне. 

Ключевые слова: базовая станция систем сотовой связи, электромагнитное 
излучение, право на экологическую безопасность, защиту человека от нега-
тивного воздействия электромагнитного излучения, электрический смог.

Sarkisova T. B. Legal aspects of mobile telephony base stations location.
The public is exposed to electromagnetic fi elds (EMF) generated by an increasing va-
riety of electrical and electronic devices and installations. In recent years, there has 
been a special interest of sociaty due to the increasing amount of the mobile phone 
base stations placed close to dwellings. It is the Statesʼ responsibility to protect the 
population from potential health risks by providing an effective legislation. In light 
of these facts the aim of this article is to examine the national regulation concern-
ing the existing legislative measures seeking to limit the exposure of public to elec-
tromagnetic radiation from the mobile phone base stations and to seek the ways 
to improve them.
As a result of the conducted research the author has made several proposals to the 
current legislation seeking to limit the public exposure to electromagnetic fi elds. 
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In the author opinion among such measures should be: 1) recommendation to place 
the mobile phone base stations away from the public or living zones; 2) applying 
the ALARA principle, under which exposure radiation must be as low as possible; 
3) providing industrial, state, local and public control for the level of electromagnetic 
emission by the mobile phone base stations; 4) applying such measures as chang-
ing the regime or full stopping the activity of the mobile phone base station in case 
of exceeding the binding limits of reference levels for electromagnetic fi elds; 5) es-
tablishment the compensation for damage from the exposure to electromagnetic fi elds 
from the mobile phone base stations; 6) in order to increase understanding of risks 
and protection against exposure to electromagnetic fi elds the state should provide, 
in an appropriate format, information to the public on the health impact of electro-
magnetic fi elds and the measures taken to address them; 7) applying the mechanism 
for taking into account the public opinion on the question of the mobile phone base 
station location. 

Key words: mobile phone base station, exposure of public to electromagnetic ra-
diation, the right of safe environment. 
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