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ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ В.В., Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили,  
м. Миколаїв, Україна 

Седлецький Євген Олександрович – начальник державного управління 
екології та охорони природи в Миколаївській області. Має декілька наукових 
публікацій в галузі управління природокористуванням.  

Деякі протиріччя українського 
екологічного права 

Розглянуто питання про законодaвче забезпечення екологічної експертизи проектів. Показані 
протиріччя у вимогах, закладених в різних документах. Запропоновано більш сучасну схему 
екологічної оцінки пропозицій. 

 
The issue of legislative ensuring for ecological expertise of projects is surveyed. The contradictions 

with demands in various documents are presented. It is proposed a more up – to – date ecological esti-
mation scheme of suggestions. 

Кубрак Іван Вадимович – заступник начальника держуправління екології та 
природних ресурсів у Миколаївській області. Коло інтересів – екологічна 
експертиза, управління природоохоронною роботою, екологічне право. 

Добровольський Валерій Володимирович – к.т.н., в.о. проф. кафедри 
екології та природокористування. Автор більше 120 наукових робіт, в тому числі 
4 книг з напрямку техноекології, соціоекології, теорії екології і НТП. 

С еред конфліктів у сучасному 
українському суспільстві значне 
місце посідають ті, що пов’язані з 
будівництвом. Непорозуміння між 

жителями мікрорайонів і бажаючими 
побудувати нове житло чи гаражі, між 
підприємцями і місцевою владою, між 
природоохоронними органами і впливовими 
особами тощо. Причина таких конфліктів одна 
– погіршення стану середовища проживання 
людей внаслідок спорудження нового 
підприємства чи розширення старого, 
будівництво житла чи приміщення нового 
призначення. Не завжди це відбувається з 
порушенням діючого законодавства – хиби 
останнього допускають різнотлумачення і дають 
виправдовування порушникам соціальних норм. 

Перед початком будівництва треба 

вирішити три групи питань, пов’язаних з 
отриманням дозволу на користування ділянкою 
землі, розробкою проектної документації та 
фінансуванням. Юридичні засади перелічених 
питань визначені Земельним Кодексом України, 
Законом України про екологічну експертизу, 
Законом “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Постановою КМУ “Про порядок 
затвердження інвестиційних програм і проектів 
будівництва та проведення їх комплексної 
державної експертизи” і “Державними 
будівельними нормами ДБН А 2.2.-1-2003” [2; 
3; 4; 5; 7]. 

Законодавство держави є однією з форм 
реалізації її політики. Тому аналіз особливостей 
екологічного законодавства України через   
приоритетність певних його аспектів дозволяє 
виявити направленість її екологічної політики, 
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відповідність сучасним тенденціям 
міжнародної екологічної політики. Як вказано в 
одному з найфундаментальніших документів 
ООН кінця минулого століття – “Порядку 
денному на ХХІ столітті”, метою людства є 
зміна шляху розвитку з переходом від 
індустріального до гармонійного сталого [1]. В 
контексті теми, що роз-глядається, це означає 
пріоритет в законодавстві екологічному, в 
порівнянні з будь-якими іншими напрямками, 
зокрема інвестиційним. 

Автори поставили задачу проаналізувати 
перелічені документи для виявлення можливих 
причин вказаних вище соціальних конфліктів. 

Вітчизняні нормативні вимоги до 
будівництва 

Вимоги до порядку подання у постійне 
користування земельних ділянок юридичним 
особам містяться у статті 123 Земельного 
Кодексу України.[5] Пунктом 6 цієї статті 
передбачено, що земельна ділянка відводиться 
рішенням відповідної державної адміністрації 
або сільської, селищної, міської ради на основі 
висновку державної землевпорядної експертизи 
(по об’єктам, що їй підлягають). Попередньо 
проект відведення земельної ділянки 
погоджується із землекористувачем та 
наступними органами: 
• по земельним ресурсам; 
• природоохоронним; 
• Санітарно-епідеміологічним; 
• архітектурним та охорони культурної 

спадщини. 
Процедура узгодження проекту 

землевідведення Земельним Кодексом чи будь 
– яким Законом України не регламентується. 

Під проектною документацією (коротко 
“проект”) розуміється комплект розробок різної 
деталізації, що виготовляється послідовно 
(поетапно) у вигляді техніко-економічного 
обгрунтування (ТЕО), техніко-економічних 
розрахунків інвестицій, ескізних проектів, 
робочих проектів, тощо [4]. 

Фінансування (інвестування) може 
розпочатися в двох випадках – або після 
отримання позитивних висновків державної 
екологічної експертизи (ДЕЕ) – відповідно до 
ст. 39 Закону про екологічну експертизу [4], або 
після отримання позитивного висновку 
комплексної державної експертизи (КДЕ) (ст. 5 
[7]). Остання виконується відповідним 
підрозділом Укрінвестекспертизи Держкомбуду і 
включає в себе сім галузевих державних 
експертиз, в тому числі і ДЕЕ. 

Тут вже маємо перше принципове 
протиріччя між поняттям “Державна екологічна 
експертиза” і “Комплексна державна 
експертиза інвестиційних програм та проектів 
будівництва”. Ст. 5 Закону про ЕЕ серед 6 
основних завдань ЕЕ передбачає: 
• організацію комплексної, науково 
обгрунтованої оцінки об’єктів ЕЕ; 

• визначення ступеня екологічного ризику і 
безпеки; 

• встановлення відповідності об’єктів 
експертизи вимогам екологічного 
законодавства, санітарних норм, 
будівельних норм і правил. 
В ст. 8 вказано, що до документації на 

об’єкти екологічної експертизи додаються 
обгрунтування з комплексною еколого-
економічною оцінкою, а ст. 15 вимагає 
представлення матеріалів, що засвідчують 
високий науково-технічний рівень проектних 
рішень (впровадження досконалих нематеріало- 
і неенергоємних, мало- і безвідхідних 
технологій; забезпечення комплексної 
переробки, утилізації і ефективного 
використання відходів виробництва тощо). В 
ст. 39 вказано, що у висновках ДЕЕ повинно 
бути враховано соціально-економічні наслідки 
прийняття рішення щодо об’єкта ЕЕ. 

А тепер розглянемо зміст КДЕ [7]. Як вже 
вказано, вона включає такі 7 державних 
експертиз: інвестиційну, санітарно-гігієнічну, 
еколо-гічну, енергозбереження, потенційно 
небезпечних об’єктів, пожежної безпеки, 
охорони праці. Співставлення цього переліку з 
наведеними вище витягами з Закону про ЕЕ 
свідчать про те, що всі питання, крім пожежної 
безпеки і охорони праці розглядаються в ДЕЕ. І 
розглядаються не ізольовано, а комплексно, з 
урахуванням взаємовпливу, науково. Тому 
логічно виникає питання про доцільність 
проведення так званої Комплексної експертизи.  

Відповідно до [7] КДЕ проводиться 
службами Укрінвестекспертизи Держкомбуду, 
які залучають на договірних засадах виконавців 
складових частин КДЕ. Це можна розглядати як 
офіційне звільнення замовника експертизи від 
передбачених Законом про ЕЕ обов’язків і 
порушення процедур. 

Тут необхідно зробити іще одне важливе, на 
наш погляд, зауваження. “Порядок 
затвердження…” [7] передбачає право 
Держкомбуду затверджувати проекти 
будівництва без висновків КДЕ – тобто без 
проведення екологічної експертизи, що 
протирічить Закону про ЕЕ.  

Законом по ЕЕ передбачена наступна 
послідовність дії замовника експертизи: 
− опрелюднення в ЗМІ Заяви про екологічні 

наслідки діяльності; 
− узгодження документації, що подається на 

об’єкт ЕЕ з заінтересованими органами; 
− представлення в еколого-експертний підроз-

діл пакету необхідних документів на об’єкт 
ЕЕ з окремим оформленням матеріалів 
оцінки впливу на навколишне природне 
середовище (ОВНС). 
Держкомбуд України в ДБН А. 2.2.-1-2003 

передбачає не одноразову розробку повного 
комплекту проектної документації, а 
багатоетапну. В процесі розробки проектної 
документації на нове будівництво, розширення, 
реконструкцію й технічне переоснащення 
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оцінки” (ЕО), що охоплює різні форми 
екологічного експертування, зокрема наступні: 
− державна екологічна експертиза (ДЕЕ); 
− заява про вплив на навколишне середовище 

(ЗВНС); 
− висновок про відсутність вагомого впливу 

на навколишне середовище (ВВНС); 
− оцінка впливу на навколишне середовище 

(ОВНС). 
Вибір форми ЕО залежить від особливостей 

об’єкту оцінки. 
В системі екологічної оцінки США 

передбачені різні рівні оцінки. Деякі види 
діяльності повністю виключені з вимог ЕО. 
Інші потребують аналізу проміжного рівня з 
метою визначити необхідність проведення 
повномасштабної екологічної  експертизи чи 
видачі Заключення про відсутність значного 
впливу. 

Всесвітній банк використовує систему 
класифікації, в котрій перелік проектів 
розподілено по чотирьом категоріям впливу на 
навколишнє середовище. 

В Росії відсутність якісного процесу відбору 
й класифікації об’єктів оцінки призводить до 
того, що практично до будь-якого об’єкту, 
незалежно від рівня впливу на навколишнє 
середовище, може бути висунута вимога 
представлення його на ДЕЕ. Це накладає 
непропорційний тягар на невеликі і середні 
проекти, що мало впливають на навколишнє 
середовище, або спонукають ініціатора проекту 

відбувається безперервне доповнення і 
уточнення ОВНС (табл. 1). [2] 

Вищенаведене дає підстави для висновку 
про необгрунтовану складність і в багатьох 
випадках протиріччя екологічного будівель-
ного права, що змушує замовника шукати 
обхідні шляхи отримання дозволу на 
землекористування і будівництво.  

На завершення розділу розглянемо більш 
докладно питання про законодавчі пріоритети в 
контексті мети переходу людства на шлях 
сталого розвитку. Концепція сталого розвитку 
передбачає перебудову взаємовідносин в 
трикутнику “природне довкілля – економіка – 
соціальний розвиток” з метою їх гармонізації. 
Одним з факторів, що впливає на динаміку 
вказаного трикутника є інвестиції. В Україні 
сьогодні інвестиції розглядаються, головним 
чином, як інструмент інтенсифікації економіки. 
Основна маса інвесторів – це ділові люди, які 
використовують процес інвестування, як засіб 
отримання швидкого й вагомого прибутку, а не 
з позицій гармонізації українського суспільства. 
Тому від позиції державної еліти, втіленої в 
відповідну законодавчу-нормативну базу, 
залежить майбутнє України – чи будувати будь-
що і за будь-яких умов, аби не “відштовхнути” 
інвестора, чи будувати лише те, що відповідає 
вимогам майбутнього. 

Світові тенденції в екологічному праві 
В розвинених країнах світу широке 

використання має термін “система екологічної 

Таблиця 1 
Виконання ОВНС у схемі інвестиційного процесу будівництва [6] 

Етап Зміст етапу проектування Зміст етапу ОВНС 

1 Передпроектні розробки (вихідні дані, виробнича 
програма, потреби в сировині тощо) 

Складання Заяви про наміри 

2 Розробка варіантів розміщення  об’єкту Складання короткої ОВНС до матеріалів землевідводу 

3 Складання й узгодження завдання на розробку 
ТЕО інвестицій, ЕП 

Складання завдання на розробку матеріалів ОВНС у 
складі завдання на розробку ТЕО 

4 Розробка ТЕО інвестицій, ЕП Розробка матеріалів ОВНС в складі ТЕО і проведення 
громадських слухань. Складання Заяви про екологічні 

наслідки діяльності 

5 Узгодження і затвердження ТЕО інвестицій, ЕП Комплексна державна експертиза й узгодження 
матеріалів ОВНС у складі ТЕО або ЕП. Передача Заяви 
про екологічні наслідки діяльності в місцеві органи 

влади 

6 Складання й узгодження завдання на розробку 
проекта (робочого проекту) 

Підготовка завдання на розробку матеріалів ОВНС у 
складі завдання на розробку проекту з урахуванням змін 

проектних рішень проти прийнятих в ТЕО 

7 Розробка проекту (робочого проекту) Виконання ОВНС в повному обсязі, або уточнення 
ОВНС 

8 Узгодження і затвердження проекту (робочого 
проекту) 

Комплексна державна експертиза й узгодження 
матеріалів ОВНС відповідно вимогам чиннного 

законодавства 

9 Розробка робочої документації Уточнення матеріалів ОВНС і представлення їх на 
узгодження й державну експертизу 
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шукати можливість отримати дозвіл без 
представлення документів на ДЕЕ. Наслідками 
є зниження ефективності ЕО, можливість 
корупції, зменшення ступеня участі 
зацікавлених сторін, недостатня увага до 
вагомих екологічних аспектів проекту. 

Практика показує, що якість ОВНС часто не 
виправдовує сподівань експертів ДЕЕ внаслідок 
відсутності достатньої уваги до ключових 
екологічних аспектів майбутньої діяльності 
об’єкта експертування. Головною причиною 
цього є непричетність органів державного 
екологічного контролю до процесу розробки 
ОВНС. Якість ОВНС і проекту в цілому може 
бути підвищена у разі, коли ОВНС буде 
розроблятися по технічному завданню, 
затвердженому органом державного 
екологічного контролю. 

Ще одне принципове питання – на якому 
рівні уповноважених органів робити ЕО. При 
розмежуванні повноважень між рівнями влади 
в демократичних державах керуються 

принципом субсидіарності – здійснення влади, 
максимально наближене до громадянина, що 
означає наступне. Завжди екологічні проблеми 
повинні вирішуватися органами управління 
найнижчого рівня і передавати їх на наступний 
вищий рівень допустимо лише у разі, якщо цілі 
не можуть бути досягнутими в достатній мірі. 

Пропозиції щодо вдосконалення 
українського екологічного права. 

Враховуючи недоліки українського 
екологічного права та законодавчий досвід, 
можна виділити такі пріоритети положення:  
−  усі об’єкти нового будівництва чи 
реконструкції, незалежно від відомчого 
підпорядкування чи форми власності, 
повинні проходити однакову процедуру 
екологічної оцінки як найбільш комплексної; 

− з усіх нормативних документів екологічного 
спрямування найбільш досконалим слід 
вважати “Закон України про екологічну 
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