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ДІюче земельне законодавство н~ н~тёtнuюнut:. }JV.)tvlll-'~'1 ->'-rvtvJtonrlл .цtJ•nнv", 1ш• •щц ... •v 

підприємствам, установам та організаціям для здійснення надрокористування. Вони ви:3НЗLЧаJЮ1ІьаІ 
кожного разу о)(ремо в ході nроектування гірничих nідnриємств, виходячи із вимог 

;. експлуатації місця залягання корисних коnалин. 
У гірничій nромисловості, звичайно, nроблема оnтимального визнаL(ення 

землекористування nосідає важливе місце, оскільки в даному виnадку використовується земля 

ті .1ьки безnосередньо для розробки надр, але й для обслуговування інших потреб 
tfдеться, зокрема про розміщення робітничих містечок, складів, nід'їзні шляхи і т.д. 

На nрактиці траnляються випадки коли надрокористувача отримають у 

з.еf\1ельні ділян~ в розмірах, що значно перевищують їх дійсну потребу. Мухітдінов Н. Б., з 
nр.иводу вказує, принаймні, на два негативні наслідки. По-nерше, створюються додаткові тру 

для землекористувачів чи власників земельних ділянок, оскільки в таких випадках, як 
вилучаються у них земельні ділянки. По-друге, це часто nриводить до завищення капіталовкладень 
qудівниuтво гірничих nідприємств [2, с. 294]. 

Таким •тном, правильне визначення розміру відведених для nотреб користування надрам8 
з.емельних ділянок, необхідне для забезnечення інтересів як землекористувачІв, так 

надрокористувач 1 в. 

Що ж . стосується визначення розміру земельних дшянок для nроведення розвідувальни 
. робіт, то. в даному випадку, за основу повинні прийматися параметри викладені 
дозволі на геологічне вивчення надр. 

Підсумовуючи вищевикладе11е, можна зробити такий висновок, що критерієм д.:І8 

розмежування відносин з надрокористування та землекористування є об'єкт їх правового 

регулювання та мета виникнення nравовідносин. При цьому, для того щоб реалізувати npuo 
надрокористування необхідно володіти певним правом на ту земельну ділянку, яка вистуnатюс 

майданчиком для здійсненням робіт, які відносяться до операцій з надрокористування. ІнаКІІJе 

кажучи, право на надра повинне бути забезпечене правом на землю. 
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ДО ІІИТ АШІЯ ПРО УДОСКОНАЛЕННЯ МІСТОБУ ДШНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

l В. Ітатенко 
· · · · Прошюлізовано законодавчу базу, що регулює .містобудівну діяльність і зроблено висновок 

~щодо необхідності систематизації нормативного матеріалу, який дасть мо:жливість уникну11111 
більшою .1о1.ірою тих протиріч та прогШІин, які перешкоджають нШІежному розвитку будівельної 
галузі, п: інвt стиційної активності. Пропонується прийняття Містобудівног(J кодексу Украітщ як 
основного законодавчого акту вищої юридичної сили в сфері містобудування. 

Кrиочові слова: .містобудування, містобудівний кодекс, планування, забудова земель. 

Основу вітчизняного містобудівного законодавства складають закони України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про відnовідальність за 



правоnорушення у сфері містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про Генеральну 
схему планування території України», «Про будівельні норми» та ін. Окрім тоrо, на розвиток 
законодавqих положень прийнято низку підзаконних нормативно-правових актів. Всі вони мають 
забезпечувати повну та всебічну правову регламенrацію суспільних відносин у сфері містобудування. 
Натомість, регулювання окремих аспектів цих відносин не в повній мірі відповідає вимогам 

сьогодення. 

Аналіз норм містобудівного законодавства дає підстави стверджувати про наявність рЯду 
nоложень, які nотребують удосконалення. Це стосується, зокрема процедури розроблення, 
погодження та затвердження містобудівної докуме•rrації, видачі дозволів на будівництво об'єктів 
містобудування, прийняrгя рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з 

. nитань" містобудування, участі громадськості в обговоренні проектів таких рішень недостатньо 
врегульована, не . повною мірою забезпечується виконання завдань nланування, забудови та іншого 

використання територій , сталого розвитку населених nунктів. У зв'язку з цим актуалізується 
проблема nодальшого удосконалення відповідних норм законодавства у сфері містобудування. 

Нормативно-правове регулювання відносин у сфері містобудування здійснюється 
міжнародними та національними нормативними правовими актами. Системний характер відносин у 

зазначеній сфері визначає спільну мету їх правового регулювання: це узгоджений і взаємоnов'язаний 

правовJ1~ вплив. Норми у цій сфері взаємоnов'язані і взаємозумовлені, але включені в різні 
нормативні правові акти. Системність відносин по забудові земель не означає абсолютної уніфікації 

регулюючих :ці відносИRи правових норм і втрати ними своєрідності, а лише зумовлює необхідність 
їх кодифікації. 

Містобудівне законодавство містить загалом досить великий обсяг нормативно-правових 

актів, і тому кодифікація як сnосіб його упорядкування застосовується з давніх часів . Достатньо 

навести як приклад Статут будівельний Російської імперії, не згадуючи про більш ранні варіанти 

кодифікації, відомі вітчизняному праву і праву зарубіжних країн. В радянський nеріод єдиного 

кодифікованого акта законодавства у сфері містобудування не існувало. 
Науковці у своїх роботах доводили необхідність видання основоположного кодифікованого 

акта в містобудуванні. Зокрема, потреба у створенні зводу , архітектурно-технічних норм, 

обов'язкових при розробці проектів планування і забудови, наприклад, міст, відзначалась ще у 60-
х роках минулого сторіччя В. П. Балезіним. Він стверджував, що кодифікацію законодавства про 

nравовий режим населених пунктів доцільно здійснювати виключно в межах кодифікації земельного 
законодавства в цілому ( І , с. 117]. У 80-х роках І . Т. Хламов та К. Ф. Шометов наголошували на 
актуальності проблеми упорядкування та вдосконалення законодавства в сфері 

містобудування (2, с. 29]. 
Взагалі до початку 90-х років ХХ ст. містобудівна діяльність здійснювалась без повноцінної 

системи правового забезпечення. Вона регулювалась більш ніж 10 тис. нормативних актів, 

інструкцій, директивних і відомчих документів, які носили nідзаконний характер і приймались 
nереважно центральними органами. Ці нормативно-правові акти враховували відомчі інтереси, не 

~али чітких юридичних меж і постійної законодавчої сили і нерідко не були узгодженими між собою. 
Актуальність розробки містобудівного законодавства почала гостро поставаm в умовах nереходу до 
ринкової економіки, введення різних форм власності на землю, nроведенням земельної реформи. 
Уніфікація містобудівних рішень зумовила необхідність перегляду містобудівної нормативної бази. 
Подолання бар'єра між системою минулого, яка ще продовжує існувати за інерцією, і системою 
майбутнього- це завдання оновленого містобудівного законодавства. 

Запо.чаткування процесу кодифікації в Україні можна вважати прийнятrя у 1992 р. Закону 
Укра,·ни «Про основи містобудування». Цим законом закладено законодавчі засади містобудівної 
діяльності в Україні, насамnеред, формування nовноцінного жиrгєвого середовища, забезпечення 
сталого розвитку населених пунктів. В подальшому були прийняті закони «Про nланування і 

забудову територій», «Про Генеральну схему nланування території Україню>, «Про архітектурну 
діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», які разом з підзаконними нормативно
правовими актами утворили окрему галузь національного законодавства. В теперішній час триває 

робота над проектом Містобудівного кодексу України, який покликаний вирішити завдання 
кодифікації містобудівного законодавства. 

У травні 20 І О року було внесено на розгляд Верховної Ради України nроект містобудівного 
кодексу України, який викликав дискусію в засобах масової _інформації та nевні зауваження серед 
спеціалістів. У пояснювальній записці до проекту цього нормативного акту зазначається, що з його 
nрийнятrям nередбачається розвиток nоложень чинних законів, які регулюють сферу містобудівноі· 
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)щшьнu~,;п l-' J. ltричuму, тtжст ~акuнопроекту nовюс-тю вщтворює ЗМіСТ закоюв У І<раши «І Іро оснuва 
містобудуванню>, «Про архітектурну діяльність» та інші нормативні акти. Планується, що з моме· 
_прийняття Містобудівного кодексу України, вказані нормативні акти· втратять свою чинність. Крі 
того, у вказаному npoek."Тi чітко не визначається коло суспільних. відносин, які майбутній кодекс м 
врегулювати. Недостатньо врегульованими залишаються питання земельних відносин при здійсненні 

ІІtістобудівної діяльності. Таким чином, прийняття Містобудівного кодексу у тому вигляді, я 
визначас проект, не вир1шить проблеми кодифікованості містобудівного законодавства і 
сліввідношення йоrо і~ земещ.ним законодавством. 

Аналізуючи законодавчу базу, що регулює містобудівну діяльність, О. Квасніцька nрИходип. 

до. ~исновку про необхідність систематизації ·нормативноrо матеріалу, що дасть можливість уникнуrи 
більшою мірою тих nротиріч та nрогалин, які перешкоджають належному розвитку; будівельн(j" 
галузі , їі інвестиційної активності [4, с. 13]. Мірошниченко А. М. одночасно із коД.ифікаціЄJО 
основних норм на рівні законів пропонує, по суті, систематизувати і підзаконне нормативно-технічне 
регулювання [5, с. 122]. . 

В свою чергу, Правдюк В . М. -вважає, що при здійсненні реформ, можливо, існує нсобхіднісn. 
в існуванні двох окремих законодавчих актів: загального закону про планування та сnеціального 

закону про регулюваНІ-Ія містобудування. На його думку, можливим є також існування зазначених 
двох законів як загальної та спеціальної частин єдиного Містобудівного кодексу. В будь-якому разі. 
назва та форма нормативного документу не nовинна бути самоціллю [6] . 

У цьому аспекті заслуговує на увагу зарубіжний досвіД, де протягом багатьох років 
планувальне право розвивається як окрема галузь права. У світі зберігається тенденція створенt~.я або 
консолідації існуючих нормативно-правових актів у єдиний кодифікований акт, який регулює сферу 
містобудування. Та~ наприклад, особливістю nравового регулювання у сфері містобудівної 

діяльності у США вистуnає наявність Міжнародних кодексів, які були прийняті МіжнароДною 
кодифікаційною радою (International Code Council) з метою встановлення однакових стандартів 
здійснення будівельних робіт. Ціль розробки Міжнародних кодексів полягає в об'єднанні існуючих 

будівельних норм з метою захисту здоров'я та загального благополуччя населення. Зокрема, на 
території США діють · Міжнаррдний будівельний кодекс, Міжнародний житловий кодекс. 
Міжнародний код~кс зонування та деякі інші. 

З аналізу розвитку містобудівної галузі Російської Федерації вбачається, що за часів nереходу 
до ри~Ікових відносин будівельна діялоність в РФ зазнавала значних та радикальних змін, nочинаючи 
від ліквідації єдиної системи планування та фондового розподілення матеріально-технічних ресурсі~ 
пр~шинення прямого адміністративного вnливу на діяльність будівельних організацій до лрийнЯ'І'П 
Містобудівельного кодексу РФ у грудні 2004 року, а у червні 2008 р.- Містобудівного кодексу міста 
Москви та ряду інших нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяльності, які здійснили 

відчутний вплив на розвиток та удосконалення містобудівного комплексу у РФ. 
Враховуючи такий nозитиRний J(()CRiд, існують nідстави вважати, що створення в Україні 

аналогічного кодифікованого акту було б доцільним. Кодифікація вітчизняного містобудівного 
законодавства nри належному науково-методологічному обrрунтуванні та застосуванні системного 
підходу до його формування може стати перспективним напрямом реформування і земельного 

законодавства. Це в цілому зумовлює необхідність nрийняпя Містобудівного кодексу-України, п 
основного законодавчого акту вищої юридичної сили в сфері містобудування. Він Дозволить 
забезпечити систематизацію та уніфікацію норм, що регулюють відносини в сфері містобудуві:нnr.я. 

Створе11ня ефективної правової системи, яка б відловідала вимогам містобудування, виступає 
неодмінною умовою забезnечення надійних. засобів державного регулювання в цій сфері. Основне 
завдання відnовідних норм полягає у встановленні єдиних науково обсрунтованих вимог до 

проектування і будівництва із застосуванням найдоцільніших рішень стосовно забудови населених 
пунктів, будинків і сnоруд, уніфікації дозвільної nроцедури, раціонального використання та охорони 
земель. 
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СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА ТА ЙОГО СіовВІДНОШЕННЯ З ПІШИМИ 
ГАЛУЗЯМИПРАВА 

• j 

І. L. Каракаш 
У доповіді розглядаються питання системи екологічного права та його співвідношення з 

іншими гшzузями права у вітчизІІЯній правовій системі. Автор є представником Одеської школи 

екологічного права, яка дотримується формування сисmеми гшzузі еколо~ічиого права ua засадах 
«диференційованої» концепції; тобто відпосно відокремленого функціонування природноресурсових 
відносин та qюрмування цій основі природноресурсрвого права і самостійного існування 
природоохqронних норм права, на засадах якцх сформовано та іСІfУЄ екологічиг JІраво. 

Ключові слова: -екологічне право, природоохоронні nравові норми, , природноресурсові 
відиосини, співвідношення гшzузей права. 

Загальноприйнятим є виділення в ~ожній галузі вітчизняно~о права йогр системи як галузі 
права, правовсї науки та навчальної дисципліни. У цьому відношенні сучасне «Екологічне право 
України» не є в~нЯтком, оскільки є невід'ємною складовою вітчизняна) nравової системи. 

У даний час широко визнаним є розуміння системи галузі екологічного права як сукупності . . 
його інститутів, розташованих у визначеній послідовності відповідно до їх внутрішніх 
закономірностей фу~кціонування. Система'.екологічного права як галузь права містит~ в собі правові 
норми, що об'єднують: екологізовані норми природноресурсавого права стосовно охорони 

земельних, гірничих, водних, лісових, .флористичних, фауністичних та інших ландшафтних 
природних об'єктів та їх ресурсів, а також норми правової охорони виключної (морськоі) економічної 
зони і континентального шельфу; екологічні норми атмосферна-повітряно~, природно-заповідного, 
курортно-лікувального та рекреаційно-оздоровчого законодавства; екологічні но~м~ міжгалузе_6ИХ 
інститутів щdдо правової охорони середовища поселень, урбанізованих територій, галузей 

господарської діяльності, а ' також територій і зон надзвичайних екологічних ситуацій; норми 
забезпечення екологічної безпеки для жигrя і здоров'я населення країни та правової охорони від 

стихійних природних явищ і небезпечного антропогенного впливу на навколишнє природне 
І 

середовище. 

Відомо також, що система науки екологічного права охоплює: еколого-правову доктрину; 
еколого-правові норми; екологічні правовідносини; історію та динаміку розвитку екологічного 
законодавства; стан розвитку екологічного права зарубіжних країн та його порівняння з вітчизняною 

гзлу~зю права; правові форми міжнародного співробітництва у сфері екології; міжнародне екологічне 
право (право навколишнього природного середовища) тощо. Тому система науки екологічно·го права 

ширше системи галузі екологічного права. 
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