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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ І СТВОРЕННЯ 

НОВИХ ПРИРОДНИХ ОБ'ЄКТІВ ЯК ІМПЕРАТИВНИЙ МОМЕНТ 
ЦИІШІЬІІО-ІІРАВОІЮГО РЮ'УJІІОВЛІІІІЯ ВЩІІОСИІІ 

ДЕВЕдОПМЕНТУ НЕРУХОМОСТІ 

На сьоm.іLНіІІІніі1;(снь н Україні сфера каІІіта;н,.ноІ·о Gу;Lіннинтна, 

30КрС\113 іН ЇЇ ІІрШН~ах, ІІОН'И33НИХ 3 КОМІІJІСІ<СНИІ\1 СТІ·ЮрСНН~ІІ\1 aGo рс
КОНСТруКUЇЄЮ об'єктів нерухо:v~ості, знаходиться на етапі .аостатньо 

стрі:v~кого розвитку. Не зважаючи на ряд внутрішніх і зовнішніх не

сприяr.1Іших екопо~tічпих пpouecin, а також па nі.асутпість пря~юго 

спеuіальпого праnаnого регу.1юnюшя, са:~ле ко:мп.1експий розnиток 
об'сктіn перухо:\юсті у формі спзорепня Іюnих об'сктіn або рекоп

струкІІ.ії чи частконої СІІСІІ.ифіканії нжс існуючих ІІрстсн,т(уt-: на ІІро

ні.іLНС \ІіСІІ.С Н 1·а~1у3і ()у,т(іННИІ(ТНа ИІ< КО\ІІСрІ(іі1ноЇ. так і НСКОМСрІІ.іі1ноЇ 

нерухо:\юсті. Не.аоці.1ьність пода.1ьшого застосування в значній мірі 

ізо.1ьованих ою·ш від о.аного спеціалізованих будівельн:их процесів, 
поє.анана з необхідністю створення сучасних КО:\'ІШІексних проектів 

перухо:\юсті :Ш:\1ість застарі.1их бетшших <(коробок•>. зnедепих з по

рушенням uі.1ої ІПІJКИ ІІОІН1 архітектурпо-будіnельпого. еко.1огічпого 
та ур6аІІЇСТИЧІІ0-СрІ'ОІІО\ІЇЧІІОІ'О характеру, о6'СКП1ІНІО 1\ИСВЇТJІІОС ІІе

рСВаІ·~1 :JаСТОСуВаІІІІS.І 1\ сфері К<lІІЇТа~ІІ,ІІОІ\) 6уіLЇІІІІИІПІJа Са\Іе MCX<lІIЇJ

MlH ;LeHeJIOIІMeHT)' нсруХО\ІІОС'ТІ, ИКl ;taiOTb 3\1101")' НаіШТИ СТНОрЮН3НО\І)' 

оG'єкту но ної сІюжинчої нартості [3, с. Xj. Ра:ю\І 3 Ш1\І, }ІК нжс 3а3на

чажн.:и раніІІІС, ні;LНОСИНИ, 11(0 СК .. ІаіШЮТЬСИ Н IIJ1()11eCi 3іІіі1сНСНЮІ ;tене

.lОПерСЬКОЇ .аія.1ьності, на .аа ний :\юмент не знахо.аять свого на.1ежного 
ві.аображення в нормах чинного законодавства України, що тягне за 

собою uL1ий ряц практичних незручностей та проб.lе:\t, які n сnою чер
гу пегатишю nп.1ишtють як па праnоохорошоnапі суспільні і це ржаnні 

інтереси, так і па прибуткоnу сторопу ція.lьІюсті деnе.1опера. а також 
на tіОІ'О iLiжmy рСІІуТаІ(ЇЮ. 

3окре\іІа ~11< НіКОJІИ І'ОСТрО ІІОСТ3Є ІІрОGJІС\13 СІІЇННЇJ(НОІІІСНН~І ІІрИНаТ

НИХ ко:\tерційних інтересів суб'єктів .аеве.lОП:\tенту нерухо:\юсті, зокре

ма самого .аеве.1опера як uентра.1ьної дійової особи в зазначених право

nідпосипах, з регіональними та 3аr<LlЬІюпаuіопа.1ЬІІИ:\ІИ еко.1огічпими 

інтересами українського суспільстnа. При uьo1ry описана пеJ:остатпість 

ефектиnпого спеuіа.lьІюго праnаnого регу.1юnюшя пpouecin деnелоп
мснту нсруХ()\ІОСТі Н :1начніtі \!І ірі ІІр~13НО)[ИТЬ .iLO НИЮ1КНСНН}І ІІЩ1УІІІСНЬ 

lСНУІОЧИХ ІІрИІІИСlН IIL()J\0 ОХОрОНИ НаНКО~ІИІІІНЬОІ'О ІІрИрО.іLНОІ'О ССрСJ(О

БИЩа та ві.аповіJ:но поrіршення його стану на різних етапах зJ:ійснення 

J:еве.lоперської .аія.1ьності. 
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Ра:юVІ 3 ЦИVІ нсоGхі;~но наІ'ОЖ)сити, н~о актинний ро3ниток ні,т~но
син, Іюн\ваних 3і стнорснним ноних оG\-:ктін нерухомості, осо6JІІ1но, 

кш1и мо на ~ілс 11ро нсликі ;~снсІІJІОІІсрсnкі 11роскти, СІІр~Імонані на коv1ІІ

лексний благоустрій значних територій, навіть за умови, що такі про

екти реалізуються в суворій відпові;:rності до чинного законодавства 

України, п переважній біТІьшості випадкіn тягне за собою погіршення 

еко.1огічної ситуації, зокрема .3:\tеншешrя кількості зелених .зон та по
шко;:rжеrшя або лшщешrя nодних приро;:rrшх об'сктіn п середовищі тих 

чи інІних насс;Існих 11унктін. Врахонуючи ниснітJІсні оGстанІ1НІ1, Gу,т~с 

}(ОІІ,і;ІhНИМ 3а3НаЧИТИ, 11~0 на сучаСНО\1У СТаІІі рt)3НИТКУ сфери КаІІіТШІh

НОГО будівництва має місuе об'єкт:ивна необхідність не лrше забезпечу

вати збереження існуючих природних об'єктів в насе.1ен:их пунктах, а.1е 

й створюnати rюni такі об'скти. У зn'ятку з цим nшrикас ситуація, n якій 
мас 1Iicue об'сктиnна педостатність норматиnних приписів, шо містять
ся n .законодаnчих актах з галузі циnL1ьпого, земельного та еко.1огічпого 
ІІрана, /1,..11~1 :ш6е:1ІІеЧСНЮІ :16среЖСНЮІ і НОрМШІhНОІ'О існунаНН~І ІІрИрtЩ

Н~ІХ оG\:ктін н місІІ)ІХ 11роне,І~еню1 актинної 3аGу,1~они. Знажаючи на на

ве;:rені міркування, необхідним вбачається зазнач:ит:и, що хоча оп:исана 

проблема частково і знаход:иться на перетині як мінімум двох самостій

них галузей права, цивільного і екологічного, її вирішення в зна~rній 

мірілежить саме n п.1ощипі циnL1ьпо-праnоnого регулюnаппя. Ue пояс
шосться n першучергу тим, що праnоnідпосини, які скла;:rаються n про
ІІ.есі решІі:НіІІ,іЇ ,І~еВеJІОІІСрСІ,КИХ IIJIOeKTiB ІІООІТІ, саме ІLИВіJІІ,І\0-ІІраВОВИ і~ 

характер І. ІІС:ШаЖаЮЧИ ІШ Ш1ІІLеОІІИСаІІу ВІ}~СУТІІІСТІ, СІІСІLІаJІІ,ІЮІ'О І Іра

НОНОГО регу;Іюнанни, уІюри;rконуютnсs.~ і маютn уІюри;rконунатиси саме 

1 ~иніJІ nниVІ 3аконо;шнстном України. 
З урахунанним нисніт;ІсноІ'О оглs.~;~у ІІроG;Ісмних асІІсктін СІІінні,т~но

шення прогресивного розвитку правовідносин капіта.1ьного будівни

цтва, зокрема з використанням девелоперських механізмів, та необ

хідпості .захисту та підпоnлешrя природних об'сктіп насе.1епих пупктіn, 
пеобхі.JІІИ:\1 nбачасться стnорешrя п рамках майбутньої спеціальної сис

теми правоnого регулюnаІпrя ni;:rrrocшi деnелопмеІпу rrерухомості окре

мої 11і;~систсми норм, икі G Іtок.;Іа;шJІИ на ;rснслоІІсра оGон\1:юк :1 3аGс3-

ІІсченН$.І3Gсреженнs.~, а також ні;rнон;Існн~І і стноренюІ но них ІІриро;tних 

об'єктів в насе.1ених пунктах. Крім того, є необхідність введення спе

ціа.lьної цивільно-правової ві;:rповідальності ;:rеве.1опера за порушен

ня такого обоn'я.зку. Праnоnим базисом .JЛЯ обГрунтування ро3робки 

таких норм і їх інтегруnаrшя п чинне законодавство юкрема можуть 
частково nпступати 66 стаття Копституції України, яка закрішпос, що 
кожен :юGон'$.І:шниі1 не :шІІtщіюнати ІІІКОJ~У ІІрирtщі, куJІnтурніі~ СІЩІ~

ІІІ~І ні, ні;rІІІ кtщонунати 3ан;~ані ним :1Gитки ll, ст. 66], а також 319 стат'І'$.1 
UивіТІьного кодексу УкраїнІт, у відпові;:rності до якої власник не може 

використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гі;:rнос

ті громадян, інтересам суспільства, погіршувати еко.1огі~rну ситуацію та 
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ІІрИр(щні икості 3С\1;Іі l2, ст. 319j. Також с;Іі)( 3а3начин1, 1110 VІаі16утн}І 

СИСТС\1а 1Ір3ІЮІЮП) реІ")'.-ІЮНаННИ ІЩ(НОСИН )(еНе.-ІОІІVІСНТ)' нсруХО\10СТ1 

Mat-: VІіСТИТИ НІВІ<У НОр\13ТИННІ1Х ІІрИІІИСіН, }ІІ<і () фор\1)'На.-ІИ ІІрофор\1)' 

цоговору цеве.:юпменту нерухомості таким чином, шоб забезпечення 

збереження, віJнов.:-Jення і створення нових природних об'єктів в міс

цях реа .. 1ізації цеnе .. 1оперських проектів бу .. 1о б істотпою у:иоnою такого 
цогоnору. 
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RИКУІІ ІІАМ'ЯТКИ КУJІЬТУРІІОЇ СІІЛДШИІІИ: 
ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА 

Ку .. 1ьтура - ue nажлиnий фактор збережепня націопальпаї ідентич
ності нар(ну. СІ-ІОП) часу О. ;lонженко ш1сан: «Hapo;L, 1110 не :1нш-: сноєї 

історіЇ, Е НЩ10іІ с;ІіІІІ(іН>). У нар(М)' 6с3 СНОІ'О МИНУJІОІ'О не Mat-: і не МОЖУ 

бути :\tайбутнього. 

Ку .. lЬТ)rрна спадшина - сукупність успацкованих лю.J:ство:\t віц по

пере.J:ніх ПОКОЛіНЬ об'єктів КУЛЬТ)"l)НОЇ СПаДШИНИ. rJl 
Вопи n сnою чергу відіграють nаж.1иnе значеппя. Адже їхня сут

ність - це те. що поро.J:жус n .:-JЮ.J:ИІІЇ почуття націопальпаї сnіжнюсті 
та р13НИТh С)'СІІІ;ІhСТНО на IICHHl ку;ІІ--іІ'УРНО-ІСТОрИЧНl рСПОНИ, 11~0 MaiOTh 

сної особ_. І и ності. І \с сноєрі;(ни і1 VІіст \1іж Іюко.-Іінн~І\111. 
3ахист ку .. lЬТ)rрної спацшини на.:-Jежить .J:O основоположних напря

мів по .. 1ітики .J:ержави у сфері ку .. lЬТ)rри. Поипаючись на Конституцію 
України, (ст .. 54) ку.1ьтурна спадшина охороняється законо:v~ . .Jержава 
:шбезпечус збережепня історичних па:~л'яток та інших об'сктіn, що ста

поn.1ять ку .. 1ьтурпу цінність, nжиnас :шходіn д-1я поnерпеппя n Україну 
ку;Іnтурн их ІІінностеі1 наро;tу, икі 3НаХО)(}ІТhС}І 3а її \Ісжам и. ll J 
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