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Правова охорона водних ресурсів при 

здійсненні містобудівної діяльності 

У земельному законодавстві за
гальним визначальним критерієм 
допустимості і характеру забудови 
земель служить їх категорія. Серед 
всіх земель України особливо можна 
виділити землі у межах населених 
пунктів (землі, які використовуються 
або при-значені для забудови та роз
витку населених пунктів) та землі 
промисловості та іншого спеціально
го призначення в залежності від ха
рактеру специфічних завдань, для 
вирішення яких вони використову
ються або призначені. Останні згідно 
з чинним законодавством можуть 

надаватися для розміщення будівель, 
споруд. 

Землі, зайняті поверхневими во
дами, зосередженими у водних об'єк
тах, спочатку не передбачалися для 
створення на них об'єктів будівницт
ва, але потреба в осушенні і зрошенні 
сусідніх земель, водапостачанні насе
лення і організацій, гідроенергетиці 
обумовлює використання корисних 
властивостей водних ресурсів шля
хом будівництва відповідних споруд 
на водних об'єктах. Водний кодекс 
України закріплює юридичну мож
ливість використання водного об'єк
та для будівництва причалів, судно-

підіймальних і судноремонтних спо
руд, гідротехнічних споруд, мостів, 
підводних і підземних переходів та 
інших об'єктів. 

Специфіка будівельної діяльності 
та своєрідність водних об'єктів до
зволяє припустити використання при 

будівництві не тільки і не стільки 
вод (як компонента навколишнього 
середовища), водного простору (ак
ваторії), скільки тієї земної поверхні, 
яка покрита поверхневими водами. 

Будинки і споруди як об'єкти неру
хомого майна мають властивість ста
ціонарності, забезпечуваним прикрі
плення до земної поверхні. 

Будівельна діяльність безпосере
~ньо впливає на водний об'єкт. 
Идеться, зокрема, про зміни швидко
сті течії, температури води, сольоного 
складу водного ресурсу, гідрохіміч
ного і гідробіологічого режиму, ско
рочення нерестових майданчиків, 
порушення системи природного роз

множення живих організмів та ін. 
Окрім того, будівництво на водному 
об'єкті тягне і віддалені наслідки для 
забудованої та прилеглої території 
(зміна водного режиму, флори, фау
ни, клімату і т. д.), фактично являє 
собою втручання в екосистему. 
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Вибір теми даної статті визначе
но актуальністю порушеної в ній 
проблеми, деякі аспекти якої розг
лядаються в роботах таких представ
ників науки екологічного та земель
ного права, як: В. І. Андрейцев, 
Г. І. Балюк, А. П. Гетьман, Н. Л. Ільї
на, І. І. Каракаш, М. В. Краснова, 
Н. Р. Малишева, А. М. Мірошни
ченко, В. Л. Мунтян, В. В. Насік, 
Ю. С. Шемшученко, М. В. Шульга та 
ін. 

Метою статті є аналіз низки пра
вових питань щодо охорони водних 

ресурсів при здійсненні містобудівної 
діяльності. 

Будівництво зДІиснює значний 
часто негативний вплив на водні ре
сурси. Так, серед найбільш водоміст
ких виробництв в промисловості, 
можна виділити заводи залізобетон
них виробів і конструкцій, цементні 
заводи, підприємства, що виробляють 
гіпсолітові і керамічні вироби. Значні 
обсяги води йдуть для закріплення і 
ущільнення фунту в будівельних 
цілях [1]. Також, на стан водних еко
систем негативно впливає і забруд
нений поверхневий стік на території 
будівництва. Величезної шкоди еко
логічному стану поверхневих вод 
здійснює будівництво підводних і 
інших гідротехнічних споруд, розро
бка прибережних кар'єрів будівель
них матеріалів, яке викликає зміну 
гідрологічного режиму річок. Стічні 
води підприємств будівельної індуст
рії, забруднений стік з будівельних 
майданчиків і тимчасових складів 
будівельних матеріалів є одним з 
основних факторів забруднення вод
них ресурсів. Крім забруднення, бу
дівельна діяльність може викликати і 
виснаження підземних вод. Це може 
статися в ході будівельних робіт при 
осушенні кар'єрів, тунелів, глибоких 
будівельних виїмок і котлованів. 

Часто при порушенні технології 
будівництва при зведенні нової буді
влі може статися підтоплення, рівень 
фунтових вод при цьому підвищить
ся; якщо проводиться некоректне 

застосування технології водознижен
ня, то можуть з'явитися проблеми з 

коливаннями рівня фунтових вод. 
На стадії експлуатації небезпеку для 
будівель і споруд може нести підтоп
лення, водазниження під сусіднім 
будинком, який зводиться, а також 
агресивна дія фунтових вод на конс
трукції і будівельні матеріали підзе
мної частини. 

Промислове та цивільне будів
ництво по різному впливають на пі
дземні води, приводячи до зміни іх 
якості, умов живлення. В одних ви
падках техногенна діяльність призво
дить до посилення живлення підзем
них вод. Зазвичай це зумовлене ви
токами з водогінних комунікацій і 
різних фільтраційних накопичувачів 
відходів, інфільтрацією стічних і па
ливних вод, конденсацією вологи під 
спорудами та асфальтом, створенням 
ставків і водосховищ, будівництвом 
інженерних споруд, що викликають 
підпір підземних вод (набережні, 
глибоко закладені фундаменти і ін.). 
Посилення живлення (особливо за 
рахунок витоків промислових стіч
них вод) може викликати суттєві 
негативні зміни якості підземних вод. 
В інших випадках будівництво та 
експлуатація викликають посилення 
розвантаження підземних вод (екс
плуатація підземних вод, водовідлив 
з будівельних котлованів, ліній мет
рополітенів, відбір води різними дре
нажними спорудами), або зменшення 
іх живлення (асфальтування терито
рії, вивезення снігу та т. д.). Не ви
падково закон про надра регулює і 
відносини по використанню підзем
них вод. Вилучення останніх, як пра
вило, пов'язане з будівництвом і екс
плуатацією свердловин, колодязів і 
подібних споруд, що розміщуються в 
надрах. Водночас ці споруди займа
ють і певну ділянку земної поверхні. 

Крім цього, зведення будівель і 
споруд веде до зміни гідрологічного 
режиму. При несприятливих умовах 
можливі зрушення фунтів, зміна 
напрямку і швидкості водних арте
рій. Це особливо небезпечно в райо
нах з просадними фунтами. Перет
ворення рельєфу територій, які забу
довуються, змінюють характер пове-
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рхневих вод, влаштування фундамен
тів, перекриття сформованого підзе
много стоку, порушення режиму по

верхневого стоку і випаровування 
вологи, прокладка інженерних мереж 
призводять до різкого підйому рівня 
підземних вод. Перезволоження rру
нтів впливає на сейсмічність підтоп
люються територій, що підвищує 
витрати на збільшення сейсмостійко
сті будівлі. 

Необхідно зазначити, шо в ре
зультаті підтоплення кардинально 
змінюються властивості підземного 
середовища безпосередньо під будів
лею і в зоні його впливу, змінюються 
властивості будівельних матеріалів, з 
яких побудована підземна частина 
будівлі. Крім того, в результаті під
топлення різко погіршуються норма
льні умови будівництва і експлуата
ції будівель і споруд, збільшується 
вологість в підвальних приміщеннях, 
накопичується волога в rрунтах, що 

призводить до виникнення деформа
цій в будівлях і спорудах внаслідок 
нерівномірних осідань. 

Правові заходи, які стосуються 
охорони водних ресурсів, регламен
туються Концепцією національної 
екологічної політики України на пе
ріод до 2020 року, Законом України 
~Про охорону навколишнього приро
дного середовища», Законом України 
4Про охорону земель•, Водним коде
ксом України і прийнятими на їх 
основі нормативними документами. 
Вимоги до охорони водних ресурсів, 
що включені до державних стандар
тів і відомчих нормативних докумен
тів, повинні відповідати положенням 
санітарно-гігієнічних правил і норм, 
а якість води водних об'єктів - вста
новленим для них гігієнічним норма
тивам. 

Відповідно до Закону України 
~Про охорону навколишнього приро
дного середовища• від 25.06.1991 р. 
охорона вод виступає елементом 

охорони навколишнього природного 

середовища в населених пунктах. 

Водним кодексом України перед
бачено, що усі води (водні об'єкти) 
підлягають охороні від забруднення, 

засмічення, вичерпання та інших дій, 
які можуть погіршити умови водопо
стачання, завдавати шкоду здоров'ю 
людей, спричинити зменшення риб
них запасів та інших об'єктів водного 
промислу, погіршення умов існуван
ня диких тварин, зниження родючос

ті земель та інші несприятливі явища 
внаслідок зміни фізичних і хімічних 
властивостей вод, зниження їх здат
ності до природного очищення, по
рушення гідрологічного і гідрогеоло
гічного режиму вод [2]. Підзаконні 
нормативно-правові акти теж спря
мовані на забезпечення правової охо
рони водних ресурсів. Так, ДБН 360-
92 4Планування і забудова міських і 
сільських поселень• [З] містить 
окремий підрозділ, присвячений охо
роні водних ресурсів. В ньому перед
бачено, що заходи щодо захисту во
дойм, водотоків і морських акваторій 
треба передбачати відповідно до ви
мог водного законодавства і санітар
них норм, забезпечуючи запобігання 
забрудненню поверхневих і підзем
них вод з дотриманням норм гранич

но допустимих концентрацій забруд
нюючих речовин у водних об'єктах, 
які використовуються для господар
сько-питного водопостачання насе

лення і у рибогосподарських цілях. 
Сельбищні території міських і 

сільських поселень, курортні зони і 
місця масового відпочинку треба ро
зміщувати вище за течією водотоків і 
водойм відносно випусків виробни
чих і господарсько-побутових стічних 
вод. Розміщення їх нижче зазначених 
випусків допускається при відповід
ному обrрунтуванні, а також за Пра
вилами охорони поверхневих вод від 
забруднення стічними водами від 
25.03.1999 р., Правилами санітарної 
охорони прибережних морів від за
бруднення в місцях водокористуван
ня населення від 06.07.1988 р. 

Розміщення промислових підп
риємств у прибережних смугах во
дойм допускається тільки за необхід
ності безпосереднього примикання 
майданчика підприємства до водойм 
за погодженням з відповідними орга
нами. Кількість і довжина примикань 
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майданчиків підп~и~мств до водойм 
повинні бути мш1мальними. При 
розміщенні сільськогосподарських 
підприємств на прибережних ділян
ках водойм і за відсутності безпосе
реднього зв'язку підприємств з ними 
треба передбачати незабудовану при
бережну смугу завширшки до 100 м 
залежно від довжини річки, але не 
менше 40 м [3]. 

Відповідно до статті 96 Водного 
кодексу України під час розміщення, 
проектування, будівниптва, реконст
рукпії і введення в дію підприємств, 
споруд та інших об'єктів, а також під 
час впровадження нових технологіч
них процесів повинно забезпечувати
ся раціональне використання вод. 
При цьому передбачаються техноло
гії, які забезпечують охорону вод від 
забруднення, засмічення і вичерпан
ня, попередження їх шкідливої дії, 
охорону земель від засолення, підто
плення або переосушення, а також 
сприяють збереженню природних 
умов і ландшафтів як безпосередньо 
в зоні їх розміщення, так і на водоз
бірній площі водних об'єктів. 

Зокрема, забороняється проекту
вання і будівництво прямоточних 
систем водопостачання промислових 

підприємств, за винятком підпри
ємств, які за технологією виробницт
ва не можуть бути переведені на зво
ротне водопостачання. Забороняється 
здійснення проектів господарської та 
іншої діяльності без оцінки їх впливу 
на стан вод. 

Крім того, при проектуванні і бу
дівниптві промислових і комуналь
них об'єктів повинно передбачатись 
максимальне використання маловід
ходних і безвідходних технологій, 
систем повторного і зворотного во
допостачання. 

Система заходів щодо охорони 
водних ресурсів передбачена ДБН 
А-2-0.4.85 «Управління. Організація і 
технологія будівельного виробницт
ва~. Зокрема, встановлено, що буді
вельно-монтажні роботи по спору
дженню будь-яких об'єктів повинні 
здійснюватись із дотриманням вимог 
природоохоронного законодавства та 

забезпечувати ефективний захист 
водних об'єктів від забруднення і 
пошкодження. Не допускається, на
приклад, відведення поверхневих 
стічних вод з території будівельних 
майданчиків безпосередньо на рель
єф без здійснення інженерних проти
ерозійних заходів, що надійно попе
реджають виникнення осередків тех
ногенної ерозії tрунтів. 

В процесі виконання бурових ро
біт при досягненні водоносних гори
зонтів необхідно вживати заходів для 
запобігання неорганізованому виливу 
підземних вод. При виконанні робіт 
по штучному закріпленню слабких 
tрунтів необхідно вживати заходів 
для запобігання забрудненню підзем
них вод нижчих горизонтів. Ці захо
ди повинні бути передбачені в проек
тно-кошторисній та організаційно
технологічній документації і беззас
тережно виконуватись при здійсненні 
будівництва [4]. 

Проектом організації будівництва 
і проектами виконання робіт мають 
обов'язково передбачатися заходи 
щодо необхідного очищення і знеш
кодження виробничих та господарсь
ко-побутових стоків, які утворюють
ся на будівельному майданчику. Ці 
заходи повинні належним чином ви
конуватись при здійсненні будівниц
тва. 

Деякі вимоги щодо охорони вод
них об'єктів передбачені ДБН 360-92 
«Планування і забудова міських і 
сільських поселень•. Так, на території 
з високим стоянням tрунтових вод, 

на заболочених ділянках слід перед
бачати пониження рівня tрунтових 
вод у зоні капітальної забудови шля
хом улаштування вертикальних або 
горизонтальних закритих трубчастих 
дренажів різної конструкпії. Потреба 
влаштування дренажів визначається 
висотою розрахункового рівня підзе
мних вод. Розрахунковий рівень слід 
приймати з урахуванням сезонного і 
багаторічного коливання відповідно 
до технічного висновку про гідрогео
логічні умови будівництва. 

Відведення поверхневих вод про
ектується, як правило, закритою до-
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щавою каналізацією. Допускається 
застосування відкритої водовідвідної 
мережі у районах малоповерхової 
забудови, парках, сільських населе
них пунктах, при rірському рельєфі з 
улаштуванням містків або труб на 
пересіканнях з вулицями, дорогами, 
проїздами і тротуарами. Для улашту
вання очисних споруд поверхневих 

вод слід керуватися Правилами охо
рони поверхневих вод від забруднен-
ня. 

Вирішення водопостачання і ка
налізації у проектах планування і 
забудови повинне забезпечити: 
1) оцінку умов водопостачання й 
водовідведення як елементів компле
ксної оцінки умов розвитку міст; 
2) визначення продуктивності систем 
на розрахункові етапи для такого 
складу і кількості водокористувачів, 
який проектується; 3) розробку 
принципових схем в ув'язці з плану
вальною структурою, функціональ
ним зонуванням, вимогами охорони 

зовнішнього середовища і заходами 
щодо організації інженерної інфра
структури групових систем населе

них місць. 
Оцінку умов водопостачання, ві

дведення, очищення і випуску (вико
ристання) стічних вод необхідно ви
конувати на підставі басейнових схем 
комплексного використання водних 

ресурсів і територіальних схем охо
рони середовища. 

Названим ДБНом передбачено, 
що водозабори із поверхневих дже
рел господарсько-питних водопрово

дів слід розміщувати вище випусків 
сrічних вод, населених пунктів, а 
також стоянок суден, лісових бірж, 
то~арно-тр~спортних баз і складі~, у 
раионах, ЯКІ забезпечують орган!За
цію зон санітарної охорони. В свою 
чергу, місця випуску стічних вод по
винні бути розміщені нижче за течі
єю річки від межі населеного пункту 
і усіх місць його водокористування з 
урахуванням можливості зворотної 
течії при насінних вітрах і при зміні 
режиму роботи ГЕС. 

Відведення та скиди стічних вод 
у водні об'єкти здійснюється на піде-

таві дозволу на спеціальне водокори
стування, що видається органами 

Міністерства еколоrії та природних 
ресурсів України після погодження з 
органами і установами державного 
санітарного нагляду. Умови водовід
ведення регламентуються водним 

законодавством і санітарно-гіrієніч
ними нормами та правилами. Ски
дання сrічних вод у водний об'єкт не 
повинно поrіршувати якості води в 
місцях водокористування. 

Деталізація окремих елементів 
системи повинна здійснюватися від
повідно до вимог спеціалізованих 
нормативів - зовнішні мережі і спо
руди, внутрішній водопровід і кана
лізація будинків. Так, наприклад, 
встановлено, що при продуктивносrі 
місцевих каналізаційних очисних 
споруд до 3 куб. м. на добу водозабі
рні споруди місцевого господарсько
питного водопостачання допускаєть

ся розміщувати на відстані 40-50 м 
вниз за течією фунтових вод, 20-25 м 
вверх за течією і 25-30 м по перпен
днкуляру до осі течії потоку фунто
вих вод. Відстані від артсвердловин 
та колодязів до окремих будівель і 
споруд та інших джерел забруднення 
слід приймати 20 м Місце розташу
вання водозабірних споруд повинне 
бути вверх за течією фунтових вод і 
вище стосовно до розташування ка

налізаційних споруд. За неможливос
ті забезпечення цієї відстані в межах 
ділянки мають влаштовуватнея све
рдловини, колодязі або каптажі для 
групи будинків, які розміщуються 
ВЗДОВЖ ЖИТЛОВИХ ВУЛИЦЬ із відсту
ПОМ від червоної лінії на 2,5-5 м на 
майданчиках розміром 2,5 м х 3 м із 
твердим покриттям та ухилом не 

більше 4-5 %. 
Відповідно до санітарних вимог 

[5], майданчики для компосту, дво
рові вбиральні та очисні споруди 
каналізації повинні знаходитись у 
глибині двору не ближче 15 м від 
вікон житлових будинків, в тому чи
слі і сусідніх садиб, сараї для утри
мання кудоби і птиці - не ближче 
12 м Господарські будівлі й гаражі 
допускається об'єднувати на суміж-
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них ділянках. Садибна забудова 
площею ділянок менше 600 кв. м. 
повинна забезпечуватися централізо
ваним водопроводом, а малоповерхо

ва забудова площею приквартирних 
ділянок менше 300 кв. м. - водопро
водом і каналізацією [3]. 

З метою охорони вод, що вико
ристовуються для господарсько

питних і культурно-оздоровчих ці
лей, встановлюються округи і зони 
санітарної охорони. Іх розміри, а та
кож комплекс необхідних санітарно
гігієніч-них заходів визначаються 
відповідно до •Положення про поря
док проектування і експлуатації зон 
санітарної охорони джерел водопо
стачання та водопроводів господар
сько-питного призначення• від 
18.12.1982 р. або аналогічних доку
ментів, що діють на даний період. 

Для запобігання забрудненню і 
виснаженню поверхневих водних 

об'єктів згідно із законом на прибе
режних ділянках річок або водоймищ 
встановлюються водоохоронні зони. 
До складу водоохоронної зони вхо
дять: зона спрацювання водосховищ, 

заплава річки, надзаплавні тераси, 
бровки і круті схили корінних бере
гів, а також балки та яри, що безпо
середньо впадають в річкову долину. 
Вимоги до розмірів водоохоронних 
зон і заходів, що проводяться в них, 
викладені у додатку Державних сані
тарних правил планування та забу
дови населених пунктів від 
19.06.1996 р. Розміри водоохоронних 
зон визначаються з урахуванням ре

льєфу місцевості, рослинного покри
ву, характеру їх використання і пого
джуються з органами по регулюван

ню використання і охороні вод і зем
лі місцевими органами державної 
виконавчої влади. 

У межах територій міських і 
сільських поселень допускається за 
погодженням із органами охорони 
природи розміщення окремих 
об'єктів виробничої та соціальної 
сфери, обладнаних централізованою 
каналізацією. Зокрема, в водоохо
ронних зонах допускаються проекту

вання, розміщення, будівництво, ре-

конструкція, введення в експлуата
цію, експлуатація господарських та 
інших об'єктів, але за умови облад
нання таких об'єкгів спорудами, що 
забезпечують охорону водних об'єк
тів від забруднення, засмічення і ви
снаження вод відповідно до водним 
законодавством у галузі охорони на
вколишнього середовища. З цих та 
ряду інших позицій Водний кодекс 
України, на жаль, суттєво послабив 
вимоги до охорони водних об'єктів і 
розширив можливості використання 
водоохоронних зон. Це, без сумніву, 
не сприятиме запобіганню забруд
ненню вод та інших видів шкідливо
го впливу на водні об'єкти з прибе
режних територій. Таким чином, ви
дається, що правове регулювання 

водоохоронних зон з точки зору охо

рони водних об'єктів від негативного 
антропогенного впливу в даний час 
не можна визнати задовільним. Не
обхідність його подальшого вдоско
налення очевидна. 

Як можна помітити, зведення бу
дівель, споруд характеризується 
впливом на природне середовище в 

цілому як інтегрованого об'єкта. У 
відносинах із забудови земля висту
пає в якості бази, територіальної ос
нови для будівництва і безпосеред
нього об'єкта впливу незалежно, від 
того, чи вона виступає частиною во

дного об'єкта. 
Діяльність, пов'язана із забудо

вою земельних ділянок, завжди по
рушує природний, існуючий стан 
водних об'єктів. Перетворення вод
них об'єктів в результаті забудови 
земель тягне різні негативні наслід
ки. По-перше, забудова земель приз
водить до зміни якісних характерис
тик об'єкта. По-друге, результатом 
забудови земель може бути виник
нення (зміна) об'єкта правовідносин: 
з'являється рукотворний об'єкт -
будівля, споруда; штучна земельна 
ділянка, водосховище. Подібні перет
ворення виступають підставою для 
певних юридичних наслідків (напри
клад, поширення на забудовану земе
льну ділянку відповідного правового 
режиму). 
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Проведений аналіз свідчить, що 
правова охорона водних об'єктів у 
процесі містобудівної діяльності 
здійснюється переважно на підзакон
ному рівні (ДБНам~, Державними 
стандартами та ін.). Іх значна кіль
кість, вони розрізнені, часто забезпе
чують відомчі інтереси. Все це не 
сприяє належній охороні водних 
об'єктів та створенню сприятливого 
становища в населених пунктах. 

Окрім того, слід зазначити, що 
містобудівне законодавство здійснює 
правове регулювання відповідних 

відносин диференційовано, стосовно 
окремих природних об'єктів, незва
жаючи на існуючу їх цілісність, зу
мовлену дією загальних законів при
роди. Таке становище викликане 
специфікою кожного компонента 
природного середовища окремо. Вод
ночас їхня спільність, по суті, єдине 
призначення, соціальна роль і еколо
гічна значимість вимагають систем
ного підходу до виникаючих при 
забудові земель суспільних відносин 
і належного їх правового регулюван
ня. 
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lrnaтemco І. В. Правова охорона водних ресурсів при здійсненні містобудівної 
діяльноеті 

Проведений аналіз свідчить, що правова охорона водних об'єктів у процесі міс
тобудівної діяльності здійснюється переважно на підзакониому рівні (ДБНами, Дер
жавними стандартами та ін.). Іх значна кількість, вони розрізнені, часто забезпечу
ють відомчі інтереси. Все це не сприяє належній охороні водних об' єктів та створен
ню сприятливого становища в населених пунктах. Таким чином, видається, що пра
вове ре гу то вання охорони водних об' єктів в даний час не можна визнати задовіль
ним. Необхідність його подальшого вдосконалення очевидна. 

Ключові слова: містобудування, забудова, будівництво, водні об'єкти, охорона 
земель, охорона водних ресурсів, містобудівна діяльність, землі у межах населених 
пунктів. 
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Иrnатевко И. В. Правовая охрана водІІЬІХ ресурсов при осуществлении rрадо
строительной деятельности 

ПроведеннЬІЙ анализ свидетельствует, что правовая охрана воднЬІХ обьектов в 
процессе rрадостроительной деятельности осуществляется преимущественно на 
подзаконном уровне (ДБНами, ГосударственнЬІми стандартами и др.). Их значи
тельное коJШчество, они разрозненнЬІе, часто обеспечивают ведомственнЬІе интере
СЬІ. Все зто не способствует надлежащей охране воднЬІХ обьектов и созданию бла· 
гоприятного положения в населенньrх пунктах. Таким образом, представляется, что 
правовое регулирование охравЬІ воднЬІх обьектов в настоящее время нельзя при
знать удовлетворительнЬІм. Необходимость его дальнейшего совершенствоваІШя 
очевидна. 

Ключевьtе слова: градостроительства, застройка, строительства, воднЬІе обьек
ТЬІ, охрана земель, охрана воднЬІХ ресурсов, градостроительная деятельность, земJШ в 

пределах населенньrх пунктов. 

Ihпatenko І. Legal protectioп of wateт resources during commiting of urban de
velopmeпt 

Тhе aoalysis shows that the legal protectioп of water resources іп the process of ur
ban developmeпt carried out mainly оп the subordinate level (state building norms, state 
standards and so on). Тhere is а significant пumber of them. Тhеу are scattered and ofteп 
provide departmeпtal iпterests. Тhis does поt promote the proper protection of water 
resources and creatioп of а favorable situation іп towns. Thus, it appears that the legal 
regulatioп of protectioп of water resources еоп поt Ье curreпtly considered as satisfacto
ry. The need for its further improvemeпt is obvious. 

Кеу words: town planning, buildiпg, water resources, land protectioп, protectioп of 
water resources, town-planning activity, land withiп settlements. 
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