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Слухали:
Доповідь здобувача ступеня доктора філософії Череміса О. О. по
дисертації на тему «Земельне правопорушення у сфері містобудування як
підстава юридичної відповідальності», що подана на здобуття ступеня доктора
філософії зі спеціальності 081 «Право».
Виступаючи, доповідач насамперед обґрунтував актуальність теми
дисертаційного дослідження та визначив його мету.
Він відзначив, що обрання теми дисертаційного дослідження зумовлене
декількома
об’єктивними
чинниками.
По-перше,
сьогодні
сфера
містобудування являє собою комплексну багатогранну діяльність суспільства,
що спрямована на створення матеріально-просторового середовища
життєдіяльності людини. В основу такої діяльності закладено територіальне
планування та зонування, що включає перерозподіл земель для таких потреб.
Як на стадії перерозподілу так і під час самих будівельних робіт виникає значна
кількість земельних правопорушень, які продиктовані зіткненням інтересів
держави, територіальних громад, будівельних організацій та приватних осіб і
характеризуються дисциплінарним, адміністративним, цивільно-правовим
(майновим) або кримінальним характером. Крім того, незначні санкції,
передбачені у законодавстві про юридичну відповідальність за земельні
правопорушення у сфері містобудування дозволяють недобросовісним
будівельним організаціям регулярно порушувати положення як земельного так
і містобудівного законодавства з цих питань.
По-друге, у 2012 році була захищена кандидатська дисертація Т.Б.
Саркісової на тему: «Земельне правопорушення як підстава юридичної
відповідальності в Україні», в якій питання земельного правопорушення
розглядались у більш загальному контексті. А в минулому 2020 році було
захищено ще кілька дисертаційних робіт, дотичних до теми мого дослідження.
Насамперед, хотів би назвати докторську дисертацію Р.О. Мовчана на тему:
«Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин», в якій
автор дослідив загальну систему кримінальних правопорушень (злочинів),
проаналізував історичний та іноземний досвід кримінально-правової протидії
їм, з’ясував соціальну обумовленість криміналізації порушень земельного
законодавства України. В тому ж році було завершене дослідження і захищена
докторська дисертація А.І. Ріпенком на тему: «Концептуально-правові засади
використання земель для містобудівних потреб», в якій певне місце присвячено
дослідженню питань вирішення спорів щодо використання земель для
містобудівних потреб. Певним чином дотична до тематики дисертаційного
дослідження й кандидатська дисертація О.С. Малохліб «Правові засади
використання земель для житлового будівництва», захищена в Харкові в 2020 р.
Наведене свідчить про актуальність подальших наукових досліджень
проблем притягнення до юридичної відповідальності за земельні
правопорушення у сфері містобудування, оскільки жодна з наведених робіт не
2

розглядала питання земельного правопорушення в сфері містобудування в
комплексі всіх його елементів.
Далі здобувачем було озвучено завдання, об’єкт та предмет пропонованого
до уваги дослідження, визначено загальну структуру роботи та методи, що були
використані у процесі дослідження. У стислій формі було визначено результати
апробації основних положень та рекомендацій по дисертації, сформульовано
основні положення її наукової новизни та висновки, яких дійшов дисертант у
процесі проведеного дослідження.
Мета і завдання репрезентованої дисертації висунули вимогу
застосування значної кількості методів дослідження: діалектичного методу
наукового пізнання, загальнонаукових (формально-логічного, методів аналізу
та синтезу, системно-структурного, прогностичного методу) та спеціальноюридичних методів (історико-правового, формально-юридичного, порівняльноправового).
Складність теми дисертаційного дослідження змусила перш за все
зупинитися
на
дослідженні
загальної
характеристики
земельних
правопорушень у сфері містобудування, як то: визначенні поняття та видів
земельного правопорушення у сфері містобудування; розкриття складу таких
правопорушень; дослідженні історії правового регулювання відносин щодо
відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування.
Результатом стало одержання наукових висновків, зокрема, щодо:
1) винесення на розгляд авторського визначення поняття земельного
правопорушення у сфері містобудування та його особливостей.
Запропоновано розглядати земельне правопорушення у сфері
містобудування як винне, протиправне діяння особи, яка посягає на
встановлений в Україні земельний правопорядок, порушує права і законні
інтереси суб’єктів цих відносин в галузі містобудування і заподіює шкоду
землі, іншим компонентам навколишнього природного середовища, життю і
здоров’ю людини, її майну, майну юридичної особи, за яке законодавством
передбачена юридична відповідальність.
Головними особливостями земельного правопорушення у сфері
містобудування як підстави юридичної відповідальності слід вважати те, що:
по-перше, земельне правопорушення у сфері містобудування в цілому є
комплексним явищем, яке має дворівневу структуру, в яку входять
правопорушення у сфері земельних відносин та правопорушення під час
здійснення містобудівної діяльності; по-друге, як об’єкт правової протидії,
містобудівна діяльність займає специфічне положення, оскільки є легальним
явищем суспільства і сама по собі не становить загрози правопорядку і
законності у державі; по-третє, правова протидія направлена не на містобудівну
діяльність безпосередньо, а на негативні відносини (правопорушення), що
виникають з приводу цієї діяльності; г) забезпечення правової протидії
земельним правопорушенням у сфері містобудівної діяльності можна
3

розглядати на двох рівнях: нормативному та організаційному; по-четверте,
діяльність відповідних органів у сфері правової протидії земельним
правопорушенням у сфері містобудування проявляється у вигляді боротьби з
правопорушеннями, а також забезпечення правовідносин у цій сфері у межах та
у відповідності до законодавства.
Мною виділено наступну класифікацію земельних правопорушень у сфері
містобудування за змістом: а) правопорушення у сфері містобудування, що
посягають на право власності і право користування земельною ділянкою (ст. 53,
ст. 53-1, ст. 53-3, ст. 53-4, ст. 54, ст. 55, ст. 56 КУпАП; ст.197-1 КК України); б)
правопорушення у сфері містобудування що порушують порядок охорони
земель містобудування (ст. ст. 52 КУпАП; 197-1, 239, ст. 239-1, ст. 239-2 КК
України, 611, 1166, 1192 ЦК України; в) земельні правопорушення у сфері
містобудування проти порядку управління (ст. 53-2, ст. 53-5, ст. 53-6, ст. 188-5,
ст. 188-42 КУпАП);
В історичному аспекті я запропонував виділяти 7 періодів формування та
розвитку правового регулювання відносин щодо юридичної відповідальності за
земельні правопорушення у сфері містобудування.
Наступним блоком логічної схеми дослідження стало вивчення
особливостей
правового
регулювання
відносин
щодо
юридичної
відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування, шляхом
визначення такого правопорушення як підстави адміністративної, кримінальної,
дисциплінарної та пов’язаної з нею матеріальної відповідальності, а також
майнової відповідальності. У результаті в роботі зроблено ряд узагальнень і
надано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення окремих норм ЗК
України, КУпАП, ККУ, КЗпП України (проекту Трудового кодексу України).
Третім блоком наукового дослідження стало дослідження особливостей
притягнення до юридичної відповідальності за земельні правопорушення у
сфері містобудування через аналіз юрисдикційних повноважень щодо розгляду
відповідних справ, характеристики провадження та аналізу доказів і
доказування у такій категорії справ.
Встановлено, що у межах юрисдикційних проваджень реалізується певна
сукупність процесуально сформованих дій, адміністративних процедур,
спрямованих на розгляд справ про земельні правопорушення у сфері
містобудування. Процедури розгляду справ про земельні правопорушення у
сфері містобудування визначаються як встановлений законодавством
процесуальний порядок дій органів, уповноважених розглядати справи про
земельні правопорушення у сфері містобудування, пов’язані з порушенням
вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів, будівельних
правил та правил благоустрою під час нового будівництва, реконструкції,
реставрації, капітального ремонту об'єктів чи споруд, невиконанням законних
вимог (приписів) посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного
контролю
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Визначено стадії реалізації процедури розгляду справ про земельні
правопорушення у сфері містобудування, до яких слід віднести: а) порушення
справи про земельне правопорушення у сфері містобудування; б) розгляд
справи про земельне правопорушення у сфері містобудування; в) оскарження
рішення; г) виконання рішення про притягнення до відповідальності за
земельне правопорушення у сфері містобудування.
В роботі виділено 9 особливостей доказування під час судового розгляду
земельних спорів у сфері містобудування. Пропонується також альтернативний
(позасудовий) спосіб вирішення земельних спорів у сфері містобудування –
процедура примирення сторін за участю професійного судді.
На основі проведеного дисертаційного дослідження зроблено багато
інших відповідних узагальнюючих висновків, які окреслюють напрями та
способи вирішення проблем, визначених темою дисертації.
Всі інші основні характеристики дисертаційного дослідження докладно
висвітлено в самій роботі, концентровано викладені в анотації, а також у
висновках до дисертації, які роздані членам фахового семінару.
Після закінчення доповіді до Череміса О. О. учасниками фахового
семінару були поставлені наступні запитання:
Проф., д.ю.н. Кулинич Павло Федотович: Шановний Олександре
Олександровичу, в чому ж полягають головні особливості земельних
правопорушень саме у містобудівній сфері, що відрізняють їх від інших
земельних правопорушень?
Відповідь: Дуже дякую за запитання, шановний Павле Федотовичу.
Земельні правопорушення у сфері містобудування складають окрему
групу правопорушень, які мають суттєві особливості порівняно з іншими
земельними правопорушеннями. До них, зокрема, я пропоную відносити такі: а)
земельне правопорушення у сфері містобудування є комплексним (збірним)
правовим явищем, яке має дворівневу структуру, оскільки охоплює посягання, з
одного боку, на земельні відносини, з іншого ж, на порядок здійснення
містобудівної діяльності; б) містобудівна діяльність займає специфічне
положення в структурі правопорушення, оскільки вона є легальним явищем
суспільства і сама по собі не становить загрози правопорядку і законності у
державі, а тому не є об’єктом правової протидії; в) правова протидія
спрямована не на містобудівну діяльність безпосередньо, а на негативні
відносини, що порушують її нормальний перебіг, хоча й виникають з приводу
цієї діяльності. Це, якщо коротко, основні особливості цієї групи земельних
правопорушень. Є й інші, на які я звертаю більш детальну увагу в своєму
дисертаційному дослідженні.
Проф.,
д.ю.н.
Кваша
Оксана
Олександрівна:
Олександре
Олександровичу, поясніть, будь-ласка, в чому Ви вбачаєте Ваш основний
внесок у розроблювану проблематику?
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Відповідь: насамперед дякую за запитання, по суті якого хотів би
пояснити наступне. За результатами проведеного дослідження мною
сформульовано ряд висновків, які віднесені до положень наукової новизни, що
в узагальненому вигляді відображають внесок у розроблювану проблематику.
Ці положення були структуровані на: (а) ті, що сформульовані вперше, (б) ті,
які було удосконалено та (в) ті, що дістали подальшого розвитку. Найбільш
важливе значення з теоретичної та практичної точок зору, на мою думку, мають
положення наукової новизни, що стосуються наступного.
Я намагався сформулювати у доктрині земельного права концепцію
земельного правопорушення у сфері містобудування. Здійснив класифікацію
земельних правопорушень у сфері містобудування, що передбачають їх поділ
на 3 основні категорії: 1) правопорушення у сфері містобудування, що
посягають на право власності і право користування земельною ділянкою; 2)
правопорушення у сфері містобудування що порушують порядок охорони
земель містобудування; 3) земельні правопорушення у сфері містобудування
проти порядку управління. Саме ці критерії, на мій погляд, повинні лягати в
основу кваліфікації земельних правопорушень у сфері містобудування і вибору
відповідного стягнення (адміністративного, кримінального, дисциплінарного).
У процесі дослідження мною було виявлено особливості земельних
правопорушень у сфері містобудування як підстави юридичної
відповідальності, визначено родовий об’єкт земельного правопорушення у
сфері містобудування, під яким я пропоную розуміти суспільні відносини щодо
забудови територій, розміщення й будівництва об’єктів архітектури,
дотримання містобудівної та іншої проєктної документації, місцевих правил
забудови населених пунктів, вимог вихідних даних. Мною також проведено
періодизацію історичних засад розвитку правового регулювання відносин щодо
відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування і
виділено сім основних періодів. Є й інші пропозиції та рекомендації, які стисло
викладені у положеннях, що мною винесені на захист, а також у висновках до
роботи.
Доктор юридичних наук, професор Турлова Юлія Анатоліївна: Будь
ласка, поясніть, в чому полягає практичне значення одержаних Вами в
дисертації результатів?
Відповідь: Практичне значення цих результатів полягає у тому, що
сформульовані в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані,
насамперед, у законотворчій сфері в процесі вдосконалення як земельного, так і
адміністративного, кримінального, цивільного та трудового законодавства,
оскільки низка конкретних пропозицій моєї дисертаційної роботи спрямовані
саме на внесення змін до Земельного кодексу України, Закону України про
містобудівну діяльність, Кримінального кодексу України, Кодексу України про
адміністративні правопорушення, Постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного
контролю» від 23.05. 2011 р. № 553 та інших.
Ряд положень моєї дисертаційної роботи можуть бути використані у
правозастосовній сфері, зокрема, для уніфікації практики застосування норм
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чинного законодавства з питань юридичної відповідальності за земельні
правопорушення у сфері містобудування.
У навчальному процесі зроблені мною висновки також можуть бути
корисними, зокрема, при підготовці навчальних посібників, підручників та
навчально-методичних матеріалів, а також при викладанні навчальних
дисциплін «Земельне право України», «Адміністративне право України»,
«Кримінальне право України», «Трудове право України», «Містобудівне право
України» тощо.
К. ю. н., доцент Красіліч Наталія Дмитрівна: Чи приділили Ви
належну увагу у Вашому дослідженні корупційним правопорушенням
щодо землі в процесі містобудівної діяльності?
Відповідь: Дякую за запитання. Звісно, правопорушенням, які мають
корупційну складову, я приділив увагу в моєму дисертаційному дослідженні.
При цьому хотів би зазначити, що ця категорія правопорушень на сьогодні є
однією з найпоширеніших в Україні і такою, що, на жаль, має тенденцію до
постійного зростання. І правові важелі, мабуть, не є достатніми, щоб поставити
надійний заслін таким правопорушенням. В законодавстві щодо юридичної
відповідальності наразі є спеціальна антикорупційна норма кримінальноправового характеру, що встановлює кримінальну відповідальність за статтею
368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди
службовою особою». В роботі я аналізую особливості застосування цієї норми
до земельних правопорушень в сфері містобудування. Корупційну складову
мають також злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної з наданням публічних послуг, які передбачені ст. ст. 364, 364-1, 369
КК України. В дисертації я детально аналізую особливості таких злочинів
земельно-правового характеру в сфері містобудування.
Після відповідей на запитання учасників фахового семінару було озвучено
висновок наукового керівника доктора юридичних наук, професора,
завідувача відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного
права Малишевої Н.Р., з оцінкою роботи здобувача у процесі підготовки
дисертації та виконання індивідуального плану наукової роботи та
індивідуального навчального плану.
Висловлюючи свою позицію щодо наукового рівня дисертації, рівня
ефективності виконання здобувачем індивідуального плану наукової роботи та
індивідуального навчального плану, Малишева Н.Р., відзначила наступне.
Здійснене О. О. Черемісом дослідження сутності та особливостей
земельного правопорушення в сфері містобудування в Україні є одним з
перших у вітчизняному правознавстві. Монографічні, в т.ч. дисертаційні
дослідження, проведені до цього, стосувались або загального земельного
правопорушення як підстави юридичної відповідальності (кандидатська
дисертація Т. Б. Саркісової), або, навпаки, зачіпали лише окремі аспекти
відповідної проблематики, зокрема кримінально-правової протидії земельним
правопорушенням (докторська дисертація Р.О. Мовчана). В окремих
дослідженнях з земельно-правової проблематики в сфері будівництва автори
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побіжно торкались і деяких питань юридичної відповідальності (дисертаційні
роботи А. І. Ріпенка та О. С. Малохліб). Водночас кількість земельних
правопорушень у сфері містобудування в Україні постійно зростає, а їх
характер все більш ускладнюється й диверсифікується. Змінюються як об’єкти,
так і суб’єкти відповідних правопорушень. Правове регулювання не встигає
реагувати на ці негативні процеси. Значною мірою це пов’язане з відсутністю
ґрунтовних наукових досліджень відповідної проблематики. Зважаючи на це,
дисертаційне дослідження О. О. Череміса є своєчасним і актуальним як із
загальносоціальної, так і з наукової точки зору; має практично та теоретично
витребуваний характер.
Далі Н. Р. Малишева підкреслила, що дисертаційне дослідження виконане
з використанням системи філософських (діалектичний), загальнонаукових
(формально-логічний, методи аналізу і синтезу, системно-структурний,
прогностичний) та спеціально-наукових (історико-правовий, формальноюридичний, порівняльно-правовий) методів.
Чимало положень дисертації, винесених на захист, мають необхідні ознаки
наукової новизни. Серед них, зокрема, концептуальні засади земельного
правопорушення у сфері містобудування, які слід розвивати в доктрині
земельного права; розроблена автором класифікація земельних правопорушень
у сфері містобудування, що слугують підставою притягнення до
адміністративної, кримінальної, майнової, дисциплінарної відповідальності;
періодизація історичних засад правового регулювання відносин щодо
відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування та низка
інших.
Робота вирізняється широтою охоплення предмету дослідження, в ній
творчо проаналізовані норми не лише земельного, а й адміністративного,
кримінального, цивільного, трудового, екологічного та інших галузей
законодавства, дотичних до сфери дослідження.
Дисертація Череміса О. О. чітко структурована, що сприяє послідовному
розгортанню дослідження та досягненню її мети та основних завдань. Вона
характеризується єдністю форми та змісту, базується на вивченні широкої
палітри як нормативних, так і доктринальних джерел, вітчизняного, а також
зарубіжного досвіду розвитку відповідного регулювання.
Робота належним чином апробована на чотирьох вітчизняних та
міжнародних наукових та науково-практичних конференціях. З проблематики
дослідження дисертантом опубліковано шість наукових робіт у фахових, в тому
числі наукометричних виданнях, що відповідає вимогам МОН України.
Подана дисертація, на мій погляд, стане значним кроком у заповненні
прогалини в українському законодавстві у сфері регулювання земельних і
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містобудівних правовідносин щодо юридичної відповідальності за земельні
правопорушення.
Виконані аспірантом індивідуальні плани наукової роботи та навчання
засвідчили, що Череміс О. О. зарекомендував себе як самостійний дослідник,
який на основі акумульованих знань спроможний продукувати нові наукові ідеї
та концепції, необхідні для розв’язання комплексних проблем у галузі права.
Освітня складова програми навчання виконана аспірантом у повному обсязі.
У кінцевому підсумку Малишева Н. Р. констатувала, що дисертаційна
робота «Земельне правопорушення у сфері містобудування як підстава
юридичної відповідальності» є самостійним, цілісним, завершеним науковим
дослідженням з права, виконаним на належному науково-теоретичному рівні,
що відповідає вимогам Порядку проведення експерименту з присудження
ступеня доктора філософії, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України № 167 від 06 березня 2019 р. (з наступними змінами). За своїм
науковим рівнем і потенціалом її автор Череміс Олександр Олександрович
заслуговує на присудження йому за результатами захисту дисертації
наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за
спеціальністю 081 «Право».
Надалі головуючий на засіданні надав слово рецензентам наукової праці.
Рецензентка доктор юридичних наук, професор Кваша О. О. зауважила,
що тематика дисертаційного дослідження Череміса О. О. відрізняється високим
ступенем актуальності, оскільки відносини між людьми в будь-якій сфері
вимагають від суб’єктів правовідносин дотримання встановлених правил та
виконання ними обов’язків. Європейська держава, яка формує єдину систему
права, повинна контролювати дотримання законодавства незалежно від роду та
змісту правовідносин. Кожен правопорушник повинен бути притягнутий до
відповідальності за свій вчинок. Однак навіть у земельних правовідносинах у
сфері будівництва досить часто трапляються конфлікти, які потребують
швидкого вирішення. З цією метою в державі формується система правових
норм про юридичну відповідальність за земельні правопорушення, від якості та
повноти якої залежить рівень правопорядку.
Дисертаційна робота Череміса Олександра Олександровича набуває
особливої актуальності, оскільки в ній розкриваються проблеми застосування
юридичної відповідальності за земельні правопорушення у сфері
містобудування як складової більш загального правового явища – юридичної
відповідальності за земельні правопорушення в цілому.
Відповідно до теми дисертаційної роботи автором грамотно та чітко
визначено об’єкт дослідження, в межах якого сформульовано предмет, що
відповідає тематиці роботи. Автор правильно визначив мету та завдання
дослідження, обрав відповідну методику його проведення. Слід позитивно
відзначити логічну послідовність поставлених автором завдань, що забезпечили
повноту та цілісність наукового дослідження, а саме:
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1) визначити поняття земельного правопорушення у сфері містобудування
та розкрито його види;
2) проаналізувати
містобудування;

склад

земельного

правопорушення

у

сфері

3) розкрити історію правового регулювання відносин
відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування;

щодо

4) охарактеризувати земельне правопорушення у сфері містобудування як
підставу адміністративної, кримінальної, дисциплінарної та пов’язаної з нею
матеріальної, а також майнової відповідальності;
5) визначити компетенцію органів, що мають юрисдикційні повноваження
щодо виявлення земельних правопорушень у сфері містобудування та розгляду
відповідних справ;
6) розкрити особливості провадження, а також докази та доказування у
справах про земельні правопорушення у сфері містобудування;
7) сформулювати пропозиції про вдосконалення законодавства з питань
земельних правопорушень у сфері містобудування.
Саме тому обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій,
що сформульовані у дисертації, їх достовірність не викликають жодних
сумнівів. Зміст, структура дисертації, коло розглянутих у ній питань та
сформульовані результати й пропозиції свідчать про те, що автор провів
глибоке наукове дослідження. Достовірність та обґрунтованість висновків
забезпечені за рахунок використання здобувачем наукового ступеня
філософських, загальнонаукових та спеціально-наукових методів пізнання у їх
поєднанні. Зокрема, діалектичний метод, який використано на всіх етапах
дослідження, дозволив розглянути правові явища та процеси у їх взаємозв’язку
та розвитку соціальних, економічних і юридичних чинників, виявити основні
тенденції розвитку та напрями вдосконалення, надав можливість з’ясувати суть
земельних правопорушень у сфері містобудування як підстави для притягнення
до юридичної відповідальності та особливості її застосування. За допомогою
формально-логічного методу проаналізовано та поглиблено понятійнотермінологічний апарат з питань земельних правопорушень у сфері
містобудування, розкрито зміст та особливості застосування. Метод аналізу
сприяв вивченню наукового доробку вчених за темою дослідження, а також
визначення колізій і прогалин нормативно-правового регулювання, надав
можливість виявити недоліки інституційного і нормативного забезпечення
щодо виявлення земельних правопорушень у сфері містобудування. Метод
синтезу сприяв виокремленню особливостей застосування різних видів
юридичної відповідальності за земельні правопорушення у сфері
містобудування, допоміг з’ясувати сутність і зміст земельного правопорушення
у сфері містобудування як підстави юридичної відповідальності. Застосування
структурно-функціонального методу дозволило виокремити особливості
земельних правопорушень у сфері містобудування, а також розкрити їх види та
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склад. Прогностичний метод дозволив висунути ідеї про подальші
перспективи розвитку законодавства в окресленій сфері та сприяв формуванню
науково-обґрунтованих пропозицій з його удосконалення. Історико-правовий
метод дозволив проаналізувати процес становлення і розвитку правового
регулювання відносин щодо відповідальності за земельні правопорушення у
сфері містобудування. Формально-юридичний метод дав змогу з’ясувати і
розкрити зміст аналізованих відповідних правових норм. За допомогою
порівняльно-правового методу проведено аналіз застосування юридичної
відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування в Україні
та зарубіжних країнах.
Структура дисертаційної роботи логічна, така, що сприяє послідовному
розгортанню дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які
містять десять підрозділів, висновків. Дисертантом опрацьовано велику
кількість джерел, які стосуються тематики наукового дослідження. Наукова
новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
1) Обґрунтовано висновок про формування у доктрині земельного права
концепції земельного правопорушення у сфері містобудування.
2) Проведено класифікацію земельних правопорушень у сфері
містобудування за такими напрямами: а) правопорушення у сфері
містобудування, що посягають на право власності і право користування
земельною ділянкою (ст. 53, ст. 53-1, ст. 53-3, ст. 53-4, ст. 54, ст. 55, ст. 56
КУпАП; ст.197-1 КК України); б) правопорушення у сфері містобудування що
порушують порядок охорони земель містобудування (ст.ст. 52 КУпАП; 197-1,
239, ст. 239-1, ст. 239-2 КК України, 611, 1166, 1192 ЦК України; в) земельні
правопорушення у сфері містобудування проти порядку управління (ст. 53-2,
ст. 53-5, ст. 53-6, ст. 188-5, ст. 188-42 КУпАП).
3) Виділено особливості земельного правопорушення у сфері
містобудування як підстави юридичної відповідальності до яких запропоновано
віднести: а) земельне правопорушення у сфері містобудування в цілому є
комплексним явищем, яке має дворівневу структуру, в яку входять
правопорушення у сфері земельних відносин та правопорушення під час
здійснення містобудівної діяльності; б) як об’єкт правової протидії,
містобудівна діяльність займає специфічне положення, оскільки є легальним
явищем суспільства і сама по собі не становить загрози правопорядку і
законності у державі; в) правова протидія направлена не на містобудівну
діяльність безпосередньо, а на негативні відносини (правопорушення), що
виникають з приводу цієї діяльності; г) забезпечення правової протидії
земельним правопорушенням у сфері містобудівної діяльності можна
розглядати на двох рівнях: нормативному та організаційному; ґ) діяльність
відповідних органів у сфері правової протидії земельним правопорушенням у
сфері містобудування проявляється у вигляді боротьби з правопорушеннями, а
також забезпечення правовідносин у цій сфері у межах та у відповідності до
законодавства.
4) Визначено родовим об’єктом земельного правопорушення у сфері
містобудування суспільні відносини щодо забудови територій, розміщення й
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будівництва об’єктів архітектури, дотримання містобудівної та іншої проектної
документації, місцевих правил забудови населених пунктів, вимог вихідних
даних, а також захисту прав споживачів будівельної продукції.
5) Здійснено періодизацію історичних засад правового регулювання
відносин щодо відповідальності за земельні правопорушення у сфері
містобудування, шляхом виділення семи основних періодів.
6) Запропоноване авторське визначення земельного правопорушення у
сфері містобудування, яке автор розглядає як винне протиправне діяння особи,
яка посягає на встановлений в Україні земельний правопорядок, порушує права
і законні інтереси суб’єктів цих відносин в галузі містобудування і заподіює
шкоду землі, іншим компонентам навколишнього природного середовища,
життю і здоров’ю людини, її майну, майну юридичної особи, за яке
законодавством передбачена юридична відповідальність.
7) Запропоновано шляхи вдосконалення юридичної відповідальності за
порушення земельного законодавства у відповідній сфері: а) доповнити
диспозицію ст. 53-1 КУпАП положенням щодо заборони використання
земельної ділянки без оформлених в установленому порядку документів, що
встановлюють право власності на землю; б) з метою мінімізації проблеми
самочинного будівництва під час розробки проекту Містобудівного кодексу
України передбачити механізм адміністративного примусу щодо знесення
самочинного будівництва, надавши постанові органу державного архітектурнобудівельного контролю статусу виконавчого документу; в) включити ст.ст. 531
та 535 КУпАП «Самовільне зайняття земельної ділянки» до глави 6 КУпАП
«Адміністративні правопорушення, що посягають на власність»; г) доповнити
ст. 531 КУпАП положенням про заборону використання земельної ділянки без
документів, що встановлюють право власності на землю; ґ) внесення змін до
пп. 3 п. 11 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» від 23.05. 2011 р.
№ 553 та викласти його в такій редакції: «видавати обов’язкові для виконання
приписи щодо: усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної
діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил. У разі, якщо
особа в установлений строк добровільно не виконала вимоги, встановлені у
приписі, орган державного архітектурно-будівельного контролю подає позов до
суду про зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають
вимогам законодавства»; д) доповнити ст. 158 Земельного кодексу України
новою частиною, в якій передбачити, що за згодою сторін земельного спору у
сфері містобудування він може бути вирішений із застосуванням процедури
примирення сторін за допомогою професійного судді; е) законодавчо закріпити
поняття «земельні ресурси » як визначальної землеохоронної категорії ; є)
гармонізувати існуючі кримінально-правові норми щодо злочинів земельноправового характеру у сфері містобудування та закріпити їх в одному розділі
КК України, яким може бути розділ VIII «Злочини проти довкілля»; ж) в
рамках розділу VIII «Злочини проти довкілля» виділити окремо групи злочинів,
предметом яких виступають різні природні об’єкти (наприклад, земля, надра,
атмосферне повітря, водні об’єкти, рослинний і тваринний світ і т. ін.). Така
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систематизація, на думку автора, значно полегшить застосування зазначених
норм на практиці, що сприятиме більш ефективному їх правозастосуванню.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони
становлять науково-теоретичний і практичний інтерес у науково-дослідній
сфері, у правотворчості, у правозастосовній діяльності та у навчальному
процесі. Так, основні положення та висновки, викладені у дисертації, можуть
бути використані у: науково-дослідній сфері – в якості основи для подальших
наукових розробок актуальних проблем притягнення до юридичної
відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування;
нормотворчій сфері - при вдосконаленні чинного законодавства України,
зокрема: Земельного кодексу України, Кодексу України про адміністративні
правопорушення, Кримінального кодексу України, Кодексу законів про працю
України, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» від 23.05. 2011 р.
№ 553 та інших, якими регулюються питання притягнення до юридичної
відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування;
правозастосовній діяльності – для уніфікації практики застосування норм
чинного законодавства з питань юридичної відповідальності за земельні
правопорушення у сфері містобудування; навчальному процесі – при підготовці
навчальних посібників, підручників та навчально-методичних матеріалів, а
також при викладанні навчальних дисциплін «Земельне право України»,
«Адміністративне право України», «Кримінальне право України», «Трудове
право України», «Містобудівне право України» тощо.
У науковій роботі використано праці вітчизняних і зарубіжних вчених у
галузі земельного права, а також праці із екологічного, природоресурсного,
адміністративного, кримінального, трудового, цивільного права, теорії права
тощо. Дисертаційне дослідження ґрунтується на нормах українського та
зарубіжного законодавства у сфері дослідження, а також правозастосовній та
правоохоронній національній та зарубіжній практиці.
Перелік і зміст розглянутих питань свідчать про новизну дисертаційного
дослідження. Аналіз змісту роботи свідчить про те, що в результаті
проведеного дослідження дисертанту вдалося вирішити поставлені завдання та
отримати ряд нових, важливих для науки результатів. Серед найбільш вагомих
нових наукових положень, що містяться в роботі, слід виділити такі.
Автором ґрунтовно проаналізовано теоретичні засади предметної сфери та
з’ясовано, що проблеми земельних правопорушень у сфері містобудівної
діяльності дотепер не були предметом спеціального дослідження правознавців
земельно-правового напрямку. Запропоновано юридичну природу земельного
правопорушення у сфері містобудування та його роль і місце у національній
правовій системі розкривати крізь призму співвідношення та взаємодії
публічних і приватних інтересів та потреб у проведенні земельної реформи,
здійснення прав на землю, забезпечення раціонального використання та
охорони землі як об’єкта права власності й основного національного багатства
Українського народу. Доведено необхідність формулювання у доктрині
земельного права концепції земельного правопорушення у сфері
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містобудування. Запропоновано авторське визначення поняття «земельне
правопорушення у сфері містобудування». Наведена власна класифікація
земельних правопорушень у сфері містобудування. Розкрито особливості
земельного правопорушення у сфері містобудування. Проаналізовані основні
елементи складу такого правопорушення, а також здійснено періодизацію
історичних засад правового регулювання відносин щодо відповідальності за
земельні правопорушення в окресленій сфері.
У роботі проаналізовано особливості та проблеми притягнення до
адміністративної, кримінальної, дисциплінарної та пов’язаної з нею
матеріальної, а також майнової відповідальності за земельні правопорушення у
сфері містобудування та запропонована ціла низка пропозицій і рекомендацій
щодо удосконалення чинного земельного, екологічного, містобудівного,
адміністративного, кримінального, трудового та іншого законодавства з
окресленого питання.
Науковий інтерес має також аналіз юрисдикційних проваджень щодо
виявлення земельних правопорушень у сфері містобудування та розгляду
відповідних справ. Встановлено, що в межах такого провадження реалізується
певна сукупність процесуально сформованих дій, адміністративних процедур,
спрямованих на розгляд справ про земельні правопорушення у сфері
містобудування. Такі процедури визначають встановлений законодавством
процесуальний порядок дій органів, уповноважених розглядати справи про
земельні правопорушення у сфері містобудування, пов’язані з порушенням
вимог земельного та містобудівного законодавства під час нового будівництва,
реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів чи споруд.
Визначено стадії реалізації процедури розгляду справ про земельні
правопорушення у сфері містобудування, до яких запропоновано віднести: а)
порушення справи про земельне правопорушення у сфері містобудування; б)
розгляд справи про земельне правопорушення у сфері містобудування; в)
оскарження рішення; г) виконання рішення про притягнення до
відповідальності за земельне правопорушення у сфері містобудування.
З метою усунення розбіжностей нормативно-правового регулювання
процедури оскарження постанов у будівельній галузі, запропоновано внесення
змін до ст. 5 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері
містобудівної діяльності» від 14.10.1994 р. № 208/94-ВР.
Встановлено дев’ять особливостей процесу доказування під час судового
розгляду земельних спорів у сфері містобудування та запропоновано
альтернативний (позасудовий) спосіб вирішення земельних спорів у сфері
містобудування – процедура примирення сторін за допомогою професійного
судді.
Водночас в процесі доопрацювання роботи та її подання до захисту в
разовій спеціалізованій вченій раді пропоную дисертанту звернути увагу на такі
питання, які потребують уточнення чи конкретизації.
По-перше, незважаючи на загальну високу оцінку, дослідження, на мою
думку, потребує коригування шляхом його скорочення. Таке скорочення можна
зробити двома способами: 1) шляхом скорочення тексту кожного розділу
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роботи; 2) шляхом виключення окремих підрозділів дисертації, які містять
найменше специфіки земельних правопорушень у сфері містобудування.
Такими підрозділами є п. 2.3. (в частині визначення особливостей матеріальної
відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування) та розділ
3 дисертації, який можна було б звести до одного підрозділу і додати до розділу
2.
По-друге, У межах рецензованого дослідження виправданим видається
прагнення дисертанта обґрунтувати деякі нові теоретичні положення, уточнити
зміст окремих понять та категорій, що мають значення для кримінальноправової науки. Зокрема у положеннях, що відображають новизну наукових
положень, сформульованих у дисертації, надається авторське визначення
поняття «злочини земельно-правового характеру», під якими запропоновано
розуміти суспільно небезпечні винні діяння (дії або бездіяльність), передбачені
відповідними статтями розділів VI і VIII Особливої̈ частини КК України. Варто
звернути увагу на такі суперечності, що містить авторська дефініція:
- кримінальні правопорушення та злочини за визначенням ч. 1 ст. 12 КК
України не є тотожними поняттями, адже кримінальні правопорушення
поділяються на кримінальні проступки і злочини, тобто нормативні межі
поняття «злочини» за обсягом менші за поняття «кримінальні
правопорушення». Тому формально визначати відповідні кримінальні
правопорушення через категорію «злочини» не є виправданим (хоча фактично
відповідно до санкцій ці норми є злочинами);
- викликає питання доцільність застосування терміну «злочини земельноправового характеру». Можливо краще вживати загальноприйнятий термін
«кримінальні правопорушення у сфері охорони земель»?;
- у підрозділі 2.2 «Злочин земельно-правового характеру у сфері
містобудування як підстава кримінальної відповідальності» розглядається склад
безгосподарського використання земель (ст. 254 КК України). Водночас, у
змісті підрозділу 1.1 «Поняття земельного правопорушення у сфері
містобудування та його види», висновках до розділу 1 (п. 5), загальних
висновках до роботи (п.1) надається класифікація земельних правопорушень у
сфері містобудування за змістом, де ст. 254 КК України вже відсутня;
- можливо краще було б узгодити назву підрозділу 2.2 «Злочин земельноправового характеру у сфері містобудування як підстава кримінальної
відповідальності» зі змістом ст. 2 КК України, яка зазначає, що «Підставою
кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного
діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого цим
Кодексом».
Натомість вказані зауваження мають здебільшого характер побажань щодо
подальшого покращення наукової роботи і загалом є такими, що не знижують
достатньо високий рівень дисертаційного дослідження Череміса О.О.
Основні положення роботи опубліковані автором самостійно в 10
публікаціях, серед яких 5 статей у фахових юридичних виданнях України та
таких, що прирівнюються до них, 1 публікація у міжнародному фаховому
виданні та тези 4-ох доповідей на наукових конференціях за темою дисертації.
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Ці публікації за змістом відповідають темі дисертаційного дослідження,
доводять повноту опублікування отриманих результатів та наявність їх
достатньої кількості. Опубліковані праці автора присвячені різним аспектам
досліджуваної проблеми і не дублюють одна одну.
Виходячи з висловленого, на погляд рецензента, є всі підстави
констатувати, що дисертація Череміса О.О. на тему «Земельне правопорушення
у сфері містобудування як підстава юридичної відповідальності» є завершеною
науковою роботою, виконаною здобувачем наукового ступеня у вигляді
кваліфікаційної наукової роботи на правах рукопису.
Дисертаційне дослідження містить нові наукові положення та науково
обґрунтовані результати у галузі земельного права та пов’язаних з ним галузях,
що розв’язують важливу для науки проблему притягнення до юридичної
відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування.
Завершуючи, рецензент підсумувала, що дисертаційне дослідження
Череміса О.О. на тему «Земельне правопорушення у сфері містобудування як
підстава юридичної відповідальності» відповідає спеціальності 081 «Право» та
вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016
року № 261 (зі змінами і доповненнями від 03 квітня 2019 року № 283), пункту
10 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора
філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
06 березня 2019 р. №167, та може бути рекомендоване до захисту на здобуття
освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право».
Рецензентка доктор юридичних наук, професор Турлова Ю.А.
відзначила, що юридична відповідальність за земельні правопорушення є
однією з ефективних форм охорони земель та забезпечення земельного
правопорядку загалом. Однак вивчення сучасного стану земельної деліктності в
Україні дозволяє стверджувати про масовість земельних правопорушень та
постійне зростання їхньої кількості. Це є свідченням низької ефективності
існуючої правової регламентації охоронювальних правовідносин у сфері
використання та охорони земель.
У доктрині права відмічається, що однією з умов ефективності юридичної
відповідальності є правотворча діяльність. Єдина, цілісна, внутрішньо й зовні
несуперечлива система правових норм, що регламентують правовідносини у
сфері юридичної відповідальності за земельні правопорушення, підвищить
ефективність боротьби із цим масовим соціально негативним явищем. Аналіз
існуючого інституту юридичної відповідальності за земельні правопорушення
виявляє низку вад, пов'язаних передусім з недосконалістю юридичної техніки
та неузгодженістю правових норм в актах земельного та інших галузей
законодавства, що можуть бути усунуті шляхом удосконалення законодавства в
цій сфері. Не становить виключення і юридична відповідальність за земельні
правопорушення у сфері містобудування.
З огляду на зазначене слід повністю погодитись з думкою автора
дисертації, що попри значну кількість дисертаційних досліджень, присвячених
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питанню притягнення до юридичної відповідальності за земельні
правопорушення, залишається не розкритою проблематика вказаного питання у
сфері містобудування. (с. 10 Дисертації).
Відповідно до теми дисертаційної роботи автором грамотно та чітко
визначено об’єкт дослідження, в межах якого сформульовано предмет, що
відповідає тематиці роботи та викладено автором як: «земельне
правопорушення у сфері містобудування як підстава юридичної
відповідальності». Враховуючи багатоаспектність та складність предмету
дослідження, дисертантом окреслено коло завдань дослідження, які закладено в
основу подальшої структуризації роботи. Слід позитивно відзначити логічну
послідовність поставлених автором завдань, що забезпечили повноту та
цілісність наукового дослідження, а саме:
31) визначити поняття земельного правопорушення у сфері містобудування
та розкрито його види (підрозділ 1.1);
2) проаналізувати склад земельного правопорушення у сфері
містобудування (підрозділ 1.2);
3) розкрити історію правового регулювання відносин щодо
відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування
(підрозділ 1.3);
4) охарактеризувати земельне правопорушення у сфері містобудування як
підставу адміністративної, кримінальної, дисциплінарної та пов’язаної з нею
матеріальної, а також майнової відповідальності (підрозділи 2.1-2.4);
5) визначити компетенцію органів, що мають юрисдикційні повноваження
щодо виявлення земельних правопорушень у сфері містобудування та розгляду
відповідних справ (підрозділ 3.1);
6) розкрити особливості провадження, а також докази та доказування у
справах про земельні правопорушення у сфері містобудування (підрозділи 3.23.3);
7) сформулювати пропозиції про вдосконалення законодавства з питань
земельних правопорушень у сфері містобудування (підрозділи 2.1-3.3).
Належне виконання вказаних завдань забезпечило досягнення мети
дослідження – розроблення науково-прикладних засад притягнення до
юридичної відповідальності за земельні правопорушення у сфері
містобудування.
Належний ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень,
висновків і рекомендацій дослідження Череміса О.О. ґрунтується на успішному
використанні дисертантом методологічного інструментарію юридичної науки.
Заслуговує на підтримку не лише визначена автором методологія дослідження,
яка складається з широкого кола філософсько-світоглядних, загальнонаукових
та спеціальних методів наукового пізнання правових явищ, які в результаті
допомогли повно та об’єктивно дослідити особливості притягнення до
юридичної відповідальності за земельні правопорушення у сфері
містобудування. Це дозволило дисертанту ґрунтовно та всебічно визначити
методологічні переваги та недостатність положень панівних в юридичній
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доктрині концепцій сучасного праворозуміння, що в подальшому визначило
методологічну стратегію дослідження в цілому.
Структура дисертації обумовлена об’єктом, предметом, метою і
завданнями дослідження і складається зі вступу, трьох розділів, що поділяються
на десять підрозділів, загальних висновків до дисертації, списку використаних
джерел.
Виходячи зі змісту дисертації, можна зазначити, що дисертантом
опрацьовано широке коло дисертаційних і монографічних робіт із зазначеного
питання як українських, так і іноземних правознавців; проаналізовано норми
чинного законодавства України, акти судової практики; використано матеріал
енциклопедичних та навчальних джерел; опрацьовано широкий спектр
матеріалів, які розміщені на ресурсах офіційних електронних видань. Все це дає
можливість зробити висновок, що з теоретичної та практичної точок зору тема
дисертаційного дослідження розроблена ґрунтовно.
Наукова новизна одержаних результатів (наукових положень, теоретичних
узагальнень, висновків та пропозицій) випливає з актуальності теми
дослідження. В цілому ж наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому,
що вона належить до перших у вітчизняній правовій науці комплексних
досліджень, у якому визначено та охарактеризовано специфіку притягнення до
юридичної відповідальності за земельні правопорушення у сфері
містобудування, з пропозиціями щодо удосконалення чинного земельного,
екологічного, адміністративного, кримінального, трудового, цивільного та
іншого законодавства в Україні. Положення наукової новизни отриманих
результатів автором справедливо структуровано на ті, що отримані вперше; ті,
що удосконалено, і ті, що дістали подальшого розвиту. Найбільш важливе
значення з теоретичної та практичної точок зору мають положення наукової
новизни, що стосуються:
1) Формування у доктрині земельного права концепції земельного
правопорушення у сфері містобудування.
2) Класифікації земельних правопорушень у сфері містобудування за за
такими напрямами:
а) правопорушення у сфері містобудування, що посягають на право
власності і право користування земельною ділянкою (ст. 53, ст. 53-1, ст. 53-3,
ст. 53-4, ст. 54, ст. 55, ст. 56 КУпАП; ст.197-1 КК України);
б) правопорушення у сфері містобудування що порушують порядок
охорони земель містобудування (ст.ст. 52 КУпАП; 197-1, 239, ст. 239-1, ст. 2392 КК України, 611, 1166, 1192 ЦК України;
в) земельні правопорушення у сфері містобудування проти порядку
управління (ст. 53-2, ст. 53-5, ст. 53-6, ст. 188-5, ст. 188-42 КУпАП).
3) Виділення особливостей земельного правопорушення у сфері
містобудування як підстави юридичної відповідальності до яких запропоновано
віднести: а) земельне правопорушення у сфері містобудування в цілому є
комплексним явищем, яке має дворівневу структуру, в яку входять
правопорушення у сфері земельних відносин та правопорушення під час
здійснення містобудівної діяльності; б) як об’єкт правової протидії,
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містобудівна діяльність займає специфічне положення, оскільки є легальним
явищем суспільства і сама по собі не становить загрози правопорядку і
законності у державі; в) правова протидія направлена не на містобудівну
діяльність безпосередньо, а на негативні відносини (правопорушення), що
виникають з приводу цієї діяльності; г) забезпечення правової протидії
земельним правопорушенням у сфері містобудівної діяльності можна
розглядати на двох рівнях: нормативному та організаційному; ґ) діяльність
відповідних органів у сфері правової протидії земельним правопорушенням у
сфері містобудування проявляється у вигляді боротьби з правопорушеннями, а
також забезпечення правовідносин у цій сфері у межах та у відповідності до
законодавства.
4) Визначення родовим об’єктом земельного правопорушення у сфері
містобудування суспільних відносин щодо забудови територій, розміщення й
будівництва об’єктів архітектури, дотримання містобудівної та іншої проектної
документації, місцевих правил забудови населених пунктів, вимог вихідних
даних, а також захисту прав споживачів будівельної продукції.
5) Періодизації історичних засад правового регулювання відносин щодо
відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування, шляхом
виділення семи основних періодів.
6) Авторського визначення земельного правопорушення у сфері
містобудування, яке запропоновано розглядати як винне, протиправне діяння
особи, яка посягає на встановлений в Україні земельний правопорядок,
порушує права і законні інтереси суб’єктів цих відносин в галузі
містобудування і заподіює шкоду землі, іншим компонентам навколишнього
природного середовища, життю і здоров’ю людини, її майну, майну юридичної
особи, за яке законодавством передбачена юридична відповідальність.
Зміст положень, що віднесені автором до положень наукової новизни
одержаних результатів, свідчить про виважений авторський підхід до аналізу
проблематики земельних правопорушень у сфері містобудування як підстави
юридичної відповідальності.
Автором грамотно викладено зміст анотацій, у вступі дисертаційного
дослідження обґрунтовується актуальність теми, визначаються об’єкт, предмет,
мета і основні завдання дослідження, характеризується методологічна і
науково-теоретична основа роботи, наукова новизна отриманих результатів, їх
теоретичне та практичне значення, виокремлюються положення щодо їх
апробації тощо.
У розділі 1 «Загальна характеристика земельних правопорушень у
сфері містобудування» автором ґрунтовно проаналізовано теоретичні засади
предметної сфери та з’ясовано, що проблеми земельних правопорушень у сфері
містобудівної діяльності дотепер не були предметом спеціального дослідження
правознавців земельно-правового напрямку. Ці проблеми здебільшого
розглядались або в сукупності земельно-правових правопорушень, або ж під
адміністративно-правовим кутом зору. Реформування земельних відносин, що
охопив і сферу містобудування, призвів до певної активізації наукового пошуку
у відповідній царині не лише з боку науковців адміністративно-правової
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спрямованості, а й у галузі цивільного, кримінального і нарешті - земельного
права. Водночас науковий аналіз і оцінка наукових, в т.ч. дисертаційних робіт з
питань юридичної відповідальності за земельні правопорушення у сфері
містобудування свідчать про те, що до цього часу не було зроблено спроби
системного дослідження земельних правопорушень у сфері містобудування,
з’ясування їх видів з метою розробки концептуальних засад земельного
правопорушення у сфері містобудування як підстави юридичної
відповідальності, що робить актуальним дане дослідження.
Слід підтримати наукову позицію автора про те, що юридичну природу
земельного правопорушення у сфері містобудування та його роль і місце у
національній правовій системі необхідно розкривати крізь призму
співвідношення та взаємодії публічних і приватних інтересів та потреб у
проведенні земельної реформи, здійснення прав на землю, забезпечення
раціонального використання та охорони землі як об’єкта права власності й
основного національного багатства Українського народу.
Детальний аналіз поняття земельного правопорушення у сфері
містобудування дозволив автору зробити висновки про необхідність
формулювання у доктрині земельного права концепції земельного
правопорушення у сфері містобудування; надати авторське визначення
земельного правопорушення у зазначеній сфері; розробити власну
класифікацію земельних правопорушень у сфері містобудування; розкрити
особливості земельного правопорушення у сфері містобудування;
проаналізувати основні елементи складу такого правопорушення, а також
здійснити періодизацію історичних засад правового регулювання відносин
щодо відповідальності за земельні правопорушення в окресленій сфері.
Розділ 2 «Правове регулювання відносин щодо відповідальності за
земельні правопорушення у сфері містобудування» складається з чотирьох
підрозділів, у яких проаналізовано особливості та проблеми притягнення до
адміністративної, кримінальної, дисциплінарної та пов’язаної з нею
матеріальної, а також майнової відповідальності за земельні правопорушення у
сфері містобудування. Визначено переваги та недоліки кожного виду
юридичної відповідальності в окресленій сфері та запропоновано обґрунтовані
шляхи підвищення їх ефективності на практиці, шляхом винесення цілої низки
пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення чинного земельного,
містобудівного, адміністративного, кримінального, трудового та іншого
законодавства з окресленого питання.
Розділ 3 «Притягнення до відповідальності за земельні
правопорушення у сфері містобудування» складається з трьох підрозділів, у
яких проаналізовано юрисдикційні провадження щодо виявлення земельних
правопорушень у сфері містобудування та розгляду відповідних справ та
встановлено, що в межах такого провадження реалізується певна сукупність
процесуально сформованих дій, адміністративних процедур, спрямованих на
розгляд справ про земельні правопорушення у сфері містобудування.
Запропоновано визначати процедури щодо розгляду таких справ як
встановлений законодавством процесуальний порядок дій органів,
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уповноважених розглядати справи про земельні правопорушення у сфері
містобудування, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних
норм, державних стандартів, будівельних правил та правил благоустрою під час
нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів
чи споруд, невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів
державного архітектурно-будівельного контролю, у тому числі щодо створення
безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними
можливостями та інших маломобільних груп населення, спрямований на
притягнення правопорушників до відповідальності.
В розділі також висвітлюються питання щодо особливостей провадження,
а також доказів та доказування у справах щодо земельних правопорушень у
сфері містобудування, шляхом розкриття їх переваг та недоліків та винесенні
пропозицій та рекомендацій до законодавства щодо підвищення їх
ефективності на практиці.
У висновках за результатами проведеного дослідження автором викладено
найбільш важливі науково-теоретичні положення, які відображають зміст
дисертаційного дослідження, результати використання різних методологічних
прийомів дослідження, авторські ідеї, засновані на дослідженому емпіричному
матеріалі. В додатках відображено список опублікованих дисертантом праць та
результати участі в наукових та науково-практичних конференціях.
Теоретичне і практичне значення одержаних результатів дослідження
полягає у тому, що викладені в дисертації положення, узагальнення та висновки
можна використати у: науково-дослідній сфері – в якості основи для подальших
наукових розробок актуальних проблем притягнення до юридичної
відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування;
нормотворчій сфері - при вдосконаленні чинного законодавства України,
зокрема: Земельного кодексу України, Кодексу України про адміністративні
правопорушення, Кримінального кодексу України, Кодексу законів про працю
України, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» від 23.05. 2011 р.
№ 553 та інших, якими регулюються питання притягнення до юридичної
відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування;
правозастосовній діяльності – для уніфікації практики застосування норм
чинного законодавства з питань юридичної відповідальності за земельні
правопорушення у сфері містобудування; навчальному процесі – при підготовці
навчальних посібників, підручників та навчально-методичних матеріалів, а
також при викладанні навчальних дисциплін «Земельне право України»,
«Адміністративне право України», «Кримінальне право України», «Трудове
право України», «Містобудівне право України» тощо.
Однак при підготовці дисертантом роботи до захисту варто звернути увагу
на деякі питання, відповіді на які зможуть посилити його наукову позицію.
1. Зокрема, відповідно до мети та завдань роботи автор досліджує
практично значущі питання, що пов’язані з правовим регулюванням відносин
щодо відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування а
також притягнення до відповідальності за зазначені правопорушення. На думку
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рецензентки, такі дослідження мають ґрунтуватись на відповідній емпіричній
базі. Водночас, зі змісту роботи можна зробити висновок про те, що здобувачем
не здійснювалось опитування науковців та практичних працівників із
зазначених проблемних питань. Також не вивчалась статистика застосування
досліджуваних правових норм, що дозволило б виявити недоліки
правозастосовної діяльності та сформулювати власні пропозиції щодо їх
усунення.
2. Як відомо, кожному із поставлених автором відповідно до
сформульованої мети основних завдань має кореспондувати відповідний
висновок, який би лаконічно висвітлював розв’язання у дослідженні
актуального завдання. Дисертант не завжди дотримується зазначеної вимоги.
Загальні висновки та висновки по розділах потрібно конкретизувати, зробити
лаконічними, привести у відповідність до вимог.
3. Дисертаційна робота потребує скорочення через значне перевищення
встановленого законодавством обсягу (298 стор.). Одним із варіантів такого
скорочення можна запропонувати зменшення кількості аналітичних матеріалів
в роботі, які стосуються характеристики земельних правопорушень в цілому, а
не містобудівної сфери, як-то зазначено у назві теми.
4. На мою думку, потребують доопрацювання і висновки до окремих
підрозділів роботи, зокрема п. 3.1 дисертаційного дослідження, який
присвячений дослідженню органів, що мають юрисдикційні повноваження
щодо виявлення земельних правопорушень у сфері містобудування, оскільки в
самому підрозділі детально розкривається і система таких органів і особливості
їх повноважень і проблеми практики реалізації ними повноважень в окресленій
сфері тощо, однак як у висновках до розділу так і в прикінцевих висновках такі
особливості мало розкриті. Таке стосується і підрозділів 3.2 та 3.3
представленої дисертаційної роботи.
Однак висловлені зауваження, більшою мірою спрямовані на підвищення
якості наукового дослідження і не змінюють в цілому позитивного враження
рецензента від презентованої роботи. Дисертація має високий теоретичний
рівень і практичне значення, а її зміст може бути покладено в основу
майбутньої монографічної роботи дисертанта.
Аналіз змісту дисертації дозволив встановити відсутність текстових
запозичень без посилання на джерело (плагіату).
Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що дисертаційна робота
О.О. Череміса представляє собою комплексну, завершену працю, яка є в науці
земельного права цінним дослідженням актуальних проблем юридичної
відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування,
авторські висновки і пропозиції є обґрунтованими та доведеними.
Підсумовуючи свій виступ, рецензентка зазначила, що дисертаційне
дослідження Череміса О.О. на тему «Земельне правопорушення у сфері
містобудування як підстава юридичної відповідальності» відповідає
спеціальності 081 «Право» та вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
(наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
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від 23 березня 2016 року № 261 (зі змінами і доповненнями від 03 квітня 2019
року № 283), пункту 10 Порядку проведення експерименту з присудження
ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 06 березня 2019 р. №167 та може бути рекомендоване до захисту
на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю
081 «Право».
В обговоренні результатів проведеного Черемісом О. О. дисертаційного
дослідження взяв участь проф., д.ю.н. Кулинич Павло Федотович, який
акцентував увагу на тому, що актуальність теми дисертаційного дослідження
розкрита дисертантом повністю як у тексті дисертації, так і під час виступу на
фаховому семінарі. На думку Кулинича П. В., актуальність теми дисертаційної
роботи безсумнівна та лише зростає. Як в науковому, так і в практичному плані
існує значна кількість проблем відповідної сфери, які чекають на вирішення.
Дисертація перевищує нормативний обсяг роботи. Тому потрібно шукати
резерви до скорочення. У мене є деякі пропозиції щодо цього. Особливо це
стосується розділу 3, де земельна проблематика не є домінуючою; проблеми,
які тут виникають, є загальними для справ різних категорій. Тому пропоную
весь зміст розділу зжати до одного параграфу, який приєднати до розділу
другого. Крім того, мені здається, що назва розділу другого може бути
сформульована таким чином: «Особливості юридичної відповідальності щодо
земельних правопорушень у сфері містобудування» А ще краще: «Правова
протидія земельним правопорушенням засобом юридичної відповідальності».
Обидва варіанти прийнятні. Щоб поглибили прив'язку роботи до специфіки
містобудування пропоную в першому розділі більше використати Закон «Про
регулювання містобудівної діяльності» з усіма змінами до нього, в т.ч. тими,
що набудуть чинності з 21 липня цього року про оновлення використання
земель. Зокрема, Законом «Про регулювання містобудівної діяльності»
визначається така специфіка земельних відносин у сфері містобудування, як
особливості планування: є генеральний план, є детальний план забудови, є
функціональне зонування територій. Поки що це зонування, але законом, який
набуває чинності 21 липня взагалі вводяться поняття «зонінг», «зонінг в
регулюванні земельних відносин», «зонінг у врегулюванні використання
земель». Це в сфері містобудування має величезне значення. Стаття 24 Закону
«Про регулювання містобудівної діяльності» забороняє надання, відведення
земельних ділянок при відсутності детального плану забудови території. Немає
плану, але забудували - наступає відповідальність. Ще одне: Ви запропонували
ряд положень, що виносяться на захист. Формулювання деяких з них я б
рекомендував доопрацювати. Наприклад, Ви пишете, що пропонуєте
класифікацію правопорушень, треба це сформулювати таким чином, що така
класифікація використовуються для пошуку нового знання, зокрема, для
узагальнення особливостей земельних правопорушень. Ви виділили авторську
періодизацію історичних засад правового регулювання відповідних відносин,
періодизацію становлення правового регулювання. Але періоди слід визначати
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більш чітко. Ви визначили перший період: таке-то століття і до середини 17
століття. Другий період починається з конкретного року і до 1720 року.
Очевидно другий етап повинен був починатися також з середини 17 століття.
Далі тягнеться він до 1831 року. Чому він так зазначений? Якби ви зазначили,
що сталася якась законодавча бомба після 1831 року і змінився підхід до
регулювання земельних відносин у сфері містобудування і відповідно з'явились
якісь особливості земельних правопорушень, то можна ставити так питання.
Якщо ні, то бажано називати період не так чітко. Цю класифікацію бажано
доопрацювати.
Запропоновано родовим об'єктом земельних правопорушень у сфері
містобудування визначати суспільні відносини щодо забудови територій,
розміщення й будівництва об’єктів архітектури, дотримання містобудівної та
іншої проєктної документації, місцевих правил забудови населених пунктів,
вимог вихідних даних, а також захисту прав споживачів будівельної
продукції. Останній елемент виходить за межі предмету Вашого дослідження.
При доопрацюванні вам треба буде підчистити текст редакційно. У роботі
є деякі неточності. Ви зараз розповідали про примирення як спосіб вирішення
земельних спорів. Це також питання не має відношення до земельних
правопорушень у сфері містобудівної діяльності. Скороченням цього розділу
ми знімаємо це питання.
Володимир Федорович у вас названий цивілістом, хоча він
представником науки земельного права.

є

Думаю, що вказані зауваження можуть бути швидко враховані. А
дисертаційна робота може бути подана на захист. Дякую.
Загальний висновок: вважаю, що роботу Олександра Олександровича
Череміса можна рекомендувати до захисту.
К.ю.н. Поліводський Олександр Анатолійович, даючи оцінку роботі,
зазначив, що приєднується до всього сказаного стосовно безумовної
актуальності, новизни роботи, її значення для науки і практики. Щоб не
затягувати обговорення і надати максимальну користь здобувачу, хочу
зосередитись на зауваженнях.
Перше, що важливо було б наголосити в дисертації, - це принцип єдності
правої долі землі і будівлі, яка на ній розміщена.
В роботі є пропозиція заборонити використання земельної ділянки без
оформлення. Вважаю, що тут навпаки треба, щоб заборонили будівництво без
оформлення спочатку. Не може бути будівництво на землі, на яку не набулося
право: власності чи оренди.
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У другому пункті висновку Ви говорите про те, що ми проаналізували
чотири основних елементи складу злочину і характеризуєте склад. Треба
виділити тут якусь специфіку саме у містобудівній сфері.
В пункті 9 ви говорите про стадії реалізації процедури розгляду справ. Ви
ж самі говорите чи-то про медіацію, чи-то про примирення. І може тут писати
про примирення і знову-таки, зазначено загальні речі, усім абсолютно відомі і
нового нічого у дев'ятому пункті я не бачу, щоб було б цікаво.
Деякі позиції дисертації є занадто оціночними. Наприклад, в пункті
десятому докази не завжди зрозумілі учасникам. Це сумнівно, оскільки у нас є
вимоги до доказів, вимоги до їх оцінки. Якщо потрібні спеціальні знання,
призначається експертиза.
Мені також вдається спірним, як принцип диспозитивності переходить в
принцип імперативності. По-перше, не зрозуміло що ж це мається на увазі.
Краще було б, щоб більше цивільно-правовими засобами вирішувалось
питання, ніж імперативними.
Сумнівним видається твердження, що у відповідних справах виникає
необхідність виїзду на місце. Що туди виїжджати? Все вирішується на підставі
документів.
В дисертації міститься цікава теза, що примирення потрібно
організовувати за участі професійного судді. Але тут виникає багато питань.
Треба подумати, чи всі категорії справ будуть вирішуватися в позасудовому
порядку. Очевидно, що це такі майнові спори, хоча теж не всі. Треба пояснити,
що автор має на увазі. Не можуть кримінально-правові спори вирішуватися
примиренням.
Такі мої зауваження. Вони, однак, не носять принципового характеру. В
цілому я вважаю, що роботу можна рекомендувати до захисту.
К. геогр. н. Олещенко В’ячеслав Іванович ще раз підкреслив
актуальність проблематики дисертаційного дослідження. Одразу скажу, що я
позитивно оцінює роботу. Мені було приємно познайомитись з цією роботою.
Можливо в якості доповнення слід було б звернути увагу на роль органів
державної влади у цих процесах як джерел та суб'єктів правопорушення. Дуже
часто це не є діями, які мають ознаки класичної корупції: хтось у когось щось
вимагає, хтось комусь щось пропонує. Нажаль я стикався з практикою, коли
представник органів державної влади уявляє свої функції у цих процесах не як
представник влади, а як представник якихось приватних інтересів. І вони так
бачить свою роль як представників держави, і в результаті ставлять суб'єктів
підприємницької діяльності в сфері містобудування в ситуацію, коли фактично
повально стимулюються корупційний процеси, коли для них простіше комусь
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щось занести, подякувати, ніж в правовому плані рухатися далі. Я розумію що
це така сфера досить проблематична для аналізу і викладення, але думаю, що це
той аспект, на який варто звернути увагу.
А в цілому я бажаю успіхів дисертанту. Думаю, що він за допомогою
колег, насамперед наукового керівника, може це довести до логічного
завершення. Єдине, що мені б хотілося, щоб всі напрацювання не просто були
залишені на потім. У роботі дуже багато цікавих пропозицій, які я б не хотілось
втратити. Я підтримую роботу та з урахуванням слушних та розумних
професійних міркувань, які були висловлені колегами, вважаю, що робота є
завершеною, такою, що відповідає вимогам, і я з радістю підтримую
рекомендацію її до захисту та бажаю успіхів.
К.ю.н. Красіліч Наталія Дмитрівна: Підтримую всі позитивні оцінки роботи,
висловлені рецензентами та колегами. В якості побажань рекомендую
дисертанту особливу увагу приділити вступу до роботи в частині тих положень,
які виносяться на захист. Ці положення мають бути більш конкретизовані і
повинні бути виділені всі родзинки, які складають специфіку даної роботи. А
таких тут є чимало.
Наступне. Ви застосовуєте багато специфічних термінів, які на мій
погляд, не завжди доречні. Наприклад, ви вживаєте термін «бланкетні
правопорушення». Але ж бланкетними є норми, а не самі правопорушення.
Або, наприклад, ви використовуєте поняття «земельна деліктоздатність» або
«господарська деліктоздатність». Що це? Якщо ви уже застосовуються такі
терміни, то в даному випадку необхідно дати їх роз’яснення, розкрити їх зміст.
В історичній частині роботи мені здається, що останній сучасний період
ви якось недостатньо розкрили, не показали належної специфіки його
виділення.
Мені здається, що всі ці зауваження не носять принципового характеру і
роботу можна виносити на захист, а нашому фаховому семінару варто роботу
рекомендувати з умовою скорочення її тексту до нормативних вимог.
К.ю.н. Гурова Анна Михайлівна у своєму виступі зазначила, що
дисертант здійснив широке за сферою охоплення дослідження, опрацював
велику кількість наукових джерел з адміністративного, цивільного, трудового,
кримінального та звичайно ж земельного й екологічного права. Робота
ґрунтується на теоретичних дослідженнях та концепціях, викладених у
зазначених джерелах. Наукову новизну складає аналіз застосування
відповідних теоретичних напрацювань в межах вузького предмету дослідження
дисертації – земельні правопорушення у галузі містобудування. Про
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актуальність уже багать говорилось. Приєднуюсь до всього сказаного. Тому
перейду до зауважень.
Серед загальних зауважень вбачаю за доцільне зазначити досить незначне
використання емпіричної складової для обґрунтування наукових висновків.
До конкретних зауважень по змісту слід віднести те, що в положеннях
новизни в пунктах «вперше» та «удосконалено» визначено одне й те ж саме,
тобто визначення поняття земельного правопорушення у сфері містобудування,
тому мабуть доцільно було б уніфікувати це положення в одному з пунктів.
Більше того, розкриття поняття містить ряд об’єктів заподіяння шкоди, при
цьому не зрозуміло, для кваліфікації цього кримінального правопорушення
достатньо завдання шкоди лише 1 об’єкту чи всім в комплексі. Крім цього, в
першому пункті положень новизни, що набули подальшого розвитку пункти а і
г доцільно об’єднати як близькі за змістом. Там же в пп. д є словосполучення
«примирення сторін за участю професійного судді», яке мабуть доцільно
замінити на «примирення сторін за участі судді», адже критерії встановлення
професійності таким чином теж доведеться визначати окремо, бо в
законодавстві немає поділу на професійних і не професійних суддів.
Спірним, на мою думку, є твердження дисертанта щодо необхідності
визначення земельних ресурсів як землеохоронної категорії, усунувши так
звану термінологічну невідповідність. Більше того, саме поняття ресурс не несе
охоронної, а більше споживчу конотацію смислу.
Слід відзначити й деякі технічні помилки в тесті, які доцільно виправити.
Зокрема, на сторінці 26, у 10 рядок знизу треба прибрати «не» перед словом
«навряд чи». На сторінці 28 у реченні «Правопорушення у сфері земельних
правовідносин, які учиняються як активною поведінкою (діями)
правопорушника, так і внаслідок його пасивної поведінки (бездіяльності)»
слово «які» зайве. На ст. 31, у 12 рядку знизу замість слова «віизначЕмо», слід
написати «визначИмо». На сторінці 180 в словосполученні «що свідчить про
залишення для правозастосувача застосовувати дисциплінарні стягнення на
загальних засадах» після слова «залишення» доцільно додати слово
«можливості».
З урахуванням вищевказаних зауважень, а також зауважень колег, вважаю,
що робота може бути рекомендована до захисту.
К.ю.н. Семеняка Василь Васильович:
Актуальність теми дослідження щодо обґрунтування теоретичних засад
та практичних рекомендацій земельного правопорушення у сфері
містобудування не викликає сумнівів. Позитивним моментом роботи слід
відзначити спробу автора здійснити глибокий науковий аналіз юридичної
відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування. Робота в
цілому заслуговує на позитивну оцінку.
Водночас виникає ряд питань в частині формулювання положень
наукової новизни одержаних дисертантом результатів:
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Автором «розроблена класифікація земельних правопорушень у сфері
містобудування». Однак, у роботі не вказано, якими саме науковими
критеріями керувався дисертант, здійснюючи відповідну класифікацію, їх
обґрунтування.
Запропоновано родовим об’єктом земельного правопорушення у сфері
містобудування визначати суспільні відносини щодо забудови територій,
розміщення й будівництва об’єктів архітектури, дотримання містобудівної та
іншої проєктної документації, місцевих правил забудови населених пунктів,
вимог вихідних даних, а також захисту прав споживачів будівельної
продукції. Сумнівним є віднесення автором відносин щодо «захисту прав
споживачів будівельної продукції» до конструкції родового об’єкт
відповідного земельного правопорушення: невідомо, про які права, яких
споживачів йдеться мова. Зазначені положення потребують додаткового
обґрунтування.
Автор зазначає, що ним удосконалено «поняття земельного
правопорушення в частині розкриття його особливостей у сфері
містобудування». Між тим на 4 сторінці дисертації зазначається, що
дисертантом запропоновано авторське визначення поняття «земельне
правопорушення у сфері містобудування». Зазначені положення потребують
уточнення щодо визначення автором «вперше» чи «удосконалення»
відповідного поняття.
Висновок: підготовлена дисертаційна робота може бути рекомендована
до захисту за умови доопрацювання положень наукової новизни роботи.
ВИСНОВОК
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації Череміса Олександра Олександровича на тему: «Правове
регулювання видобування сланцевого газу в Україні», поданої на здобуття
ступеня доктора філософії у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081
«Право»
1. Обґрунтування вибору теми дисертаційного дослідження, зв’язок роботи
з науковими програмами, планами, темами
Здобувач вмотивовано та переконливо обґрунтовує актуальність та
практичну необхідність опрацювання питань, що становлять предмет його
дослідження, висвітлюючи зв’язок теми дисертації з існуючими на сьогодні
науковими програмами, планами та темами.
Зокрема, актуальність обраної для дисертаційного дослідження теми
обумовлена наступним. Містобудування являє собою комплексну багатогранну
діяльність суспільства, що спрямована на створення матеріально-просторового
середовища життєдіяльності людини. В основу такої діяльності закладено
територіальне планування та зонування, що включає перерозподіл земель для
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таких потреб. Як на стадії перерозподілу, так і під час самих будівельних робіт
виникає значна кількість земельних правопорушень, які продиктовані
зіткненням інтересів держави, територіальних громад, будівельних організацій
та приватних осіб і характеризуються дисциплінарним, адміністративним,
цивільно-правовим (майновим) або кримінальним характером. Крім того,
незначні санкції, передбачені у законодавстві про юридичну відповідальність за
земельні
правопорушення
у
сфері
містобудування,
дозволяють
недобросовісним будівельним організаціям регулярно порушувати положення
як земельного так і містобудівного законодавства з цих питань.
Проблематика здійсненого здобувачем дослідження відповідає наступним
плановим науково-дослідним темам Інституту держави і права ім. В. М.
Корецького НАН України: «Правове регулювання відносин щодо охорони
довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки в Україні в умовах реалізації державної політики
децентралізації управління» (номер державної реєстрації 0117U002702).
2. Мета і завдання дисертаційного дослідження
Метою дисертаційного дослідження є проведення комплексного
наукового аналізу теоретичних і практичних проблем притягнення до
юридичної відповідальності за земельні правопорушення у сфері
містобудування, пошуку шляхів для їх вирішення.
Відповідно до поставленої мети визначено такі основні завдання:
- визначити поняття земельного правопорушення у сфері містобудування
та розкрити його види;
- проаналізувати склад земельного правопорушення у сфері
містобудування;
- розкрити історію правового регулювання відносин щодо
відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування;
- охарактеризувати земельне правопорушення у сфері містобудування як
підставу адміністративної відповідальності;
- виявити особливості злочину земельно-правового характеру у сфері
містобудування як підставу кримінальної відповідальності;
- визначити особливості земельного правопорушення у сфері
містобудування як підставу дисциплінарної та пов’язаної з нею матеріальної
відповідальності;
- розкрити особливості майнової відповідальності за земельні
правопорушення у сфері містобудування;
- визначити систему та компетенцію органів, що мають юрисдикційні
повноваження щодо та розгляду справ про земельні правопорушення у сфері
містобудування;
- розкрити особливості провадження у справах про земельні
правопорушення у сфері містобудування;
- проаналізувати докази та доказування у справах про земельні
правопорушення у сфері містобудування;
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- сформулювати пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань
земельних правопорушень у сфері містобудування.
Методи дослідження. У ході дисертаційного дослідження використано
систему філософських (діалектичний), загальнонаукових (формально-логічний,
методи аналізу і синтезу, системно-структурний, прогностичний) та спеціальнонаукових (історико-правовий, формально-юридичний, порівняльно-правовий)
методів.
Діалектичний метод, який використано на всіх етапах дослідження,
дозволив розглянути правові явища та процеси у їх взаємозв’язку та розвитку
соціальних, економічних і юридичних чинників, виявити основні тенденції
розвитку та напрями вдосконалення, надав можливість з’ясувати суть
земельних правопорушень у сфері містобудування як підстави для притягнення
до юридичної відповідальності та особливості її застосування. За допомогою
формально-логічного методу проаналізовано та поглиблено понятійнотермінологічний апарат з питань земельних правопорушень у сфері
містобудування, розкрито зміст та особливості застосування. Метод аналізу
сприяв вивченню наукового доробку вчених за темою дослідження, а також
визначення колізій і прогалин нормативно-правового регулювання, надав
можливість виявити недоліки інституційного і нормативного забезпечення
щодо виявлення земельних правопорушень у сфері містобудування. Метод
синтезу сприяв виокремленню особливостей застосування різних видів
юридичної відповідальності за земельні правопорушення у сфері
містобудування, допоміг з’ясувати сутність і зміст земельного правопорушення
у сфері містобудування як підстави юридичної відповідальності. Застосування
структурно-функціонального методу дозволило виокремити особливості
земельних правопорушень у сфері містобудування, а також розкрити їх види та
склад. Прогностичний метод дозволив висунути ідеї про подальші перспективи
розвитку законодавства в окресленій сфері та сприяв формуванню науковообґрунтованих пропозицій з його удосконалення. Історико-правовий метод
дозволив проаналізувати процес становлення і розвитку правового регулювання
відносин щодо відповідальності за земельні правопорушення у сфері
містобудування. Формально-юридичний метод дав змогу з’ясувати джерельну
базу відповідних правових норм, їх структуру і системні зв’язrи. За допомогою
порівняльно-правового методу проведено аналіз застосування юридичної
відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування в Україні
та зарубіжних країнах.
3. Об’єкт, предмет та теоретико-методологічна база дисертаційного
дослідження
Здобувач правильно визначає об’єкт та предмет дисертаційного
дослідження, а також надає вичерпне обґрунтування використання теоретикометодологічної бази, необхідної для повноцінного проведення такого
дослідження.
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Об’єктом дослідження є суспільні відносини щодо притягнення винних
осіб до юридичної відповідальності за земельні правопорушення у сфері
містобудування.
Предметом дослідження є земельне правопорушення у сфері
містобудування як підстава юридичної відповідальності.
Науково-теоретичною основою дослідження стали праці українських і
зарубіжних правознавців. Серед них особливий вплив на результати
дослідження мали роботи таких правознавців: Г.О. Аксененок, В.І. Андрейцев,
О.П. Анісімов,
Г.В. Анісімова,
Н.О. Багай,
Г.І. Балюк,
А.І. Берлач,
С.О. Боголюбов, Л.О. Бондар, М.М. Бринчук, О.А. Вівчаренко, А.П. Гетьман,
Н.С. Гавриш, О.В. Головкін, Б.В. Єрофеєв, О.В. Ізмайлов, І.О. Іконицька,
П.Д. Індиченко, М.Д. Казанцев, І.І. Каракаш, В.В. Костицький, Н.Д. Красіліч,
М.І. Краснов, М.В. Краснова, Ю.А. Краснова, О.І. Крассов, П.Ф. Кулинич,
Т.В. Лісова, Н.Р. Малишева, М.І. Малишко, О.С Малохліб, Р.І. Марусенко,
Н.П. Медведєва,
А.М. Мірошниченко,
Р.О. Мовчан,
В.В. Носік,
Т.К. Оверковська, Ю.С. Петлюк, В.В. Петров, В.К. Попов, Л.П. Решетник,
А. І. Ріпенко, Т.Б. Саркісова, В.І. Семчик, Є.В. Сирих, О.О. Сурілова,
О.О. Сухова, Н.І. Титова, О.Д. Тихомиров, В.І. Федорович, Д.В. Федчишин,
М.К. Черкашина, А.Ф. Черногуз, М.В. Шульга, В.М. Яковлєв та ін.
Дисертаційне дослідження ґрунтується на нормах українського
законодавства, правозастосовної практики у сфері дослідження, а також
правоохоронній національній та зарубіжній практиці.
4. Наукова новизна дисертаційного дослідження, теоретична та практична
цінність одержаних результатів
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна виконаного
дослідження вбачається у тому, що вперше у вітчизняній правовій науці
комплексно досліджено питання земельного правопорушення у сфері
містобудування та притягнення винних осіб до юридичної відповідальності у
випадку їх вчинення. Рівень наукової новизни одержаних результатів
представлений положеннями, висновками та пропозиціями, що виносяться на
захист:
вперше:
- запропоновано формулювання у доктрині земельного права концепції
земельного правопорушення у сфері містобудування;
- розроблена класифікація земельних правопорушень у сфері
містобудування: 1) правопорушення у сфері містобудування, що посягають на
право власності і право користування земельною ділянкою (ст 53, ст. 53-1, ст.
53-3, ст. 53-4, ст. 54, ст. 55, ст. 56 КУпАП; ст.197-1 КК України); 2)
правопорушення у сфері містобудування що порушують порядок охорони
земель містобудування (ст.ст. 52 КУпАП; 197-1, 239, ст. 239-1, ст. 239-2 КК
України, 611, 1166, 1192 ЦК України; 3) земельні правопорушення у сфері
містобудування проти порядку управління (ст. 53-2, ст. 53-5, ст. 53-6, ст. 188-5,
ст. 188-42 КУпАП);
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- узагальнено особливості земельних правопорушень у сфері
містобудування як підстави юридичної відповідальності, до яких
запропоновано віднести: а) земельне правопорушення у сфері містобудування в
цілому є комплексним правовим явищем, яке має дворівневу структуру, до якої
входять правопорушення у сфері земельних відносин та правопорушення під
час здійснення містобудівної діяльності; б) як об’єкт правової протидії
містобудівна діяльність займає специфічне положення, оскільки є легальним
явищем суспільства і сама по собі не становить загрози правопорядку і
законності у державі; в) правова протидія направлена не на містобудівну
діяльність безпосередньо, а на негативні відносини (правопорушення), що
виникають з приводу цієї діяльності; г) забезпечення правової протидії
земельним правопорушенням у сфері містобудівної діяльності можна
розглядати на двох рівнях: нормативному та організаційному; ґ) діяльність
відповідних органів у сфері правової протидії земельним правопорушенням у
сфері містобудування проявляється у вигляді боротьби з правопорушеннями, а
також забезпечення правовідносин у цій сфері у межах та у відповідності до
законодавства;
- запропоновано родовим об’єктом земельного правопорушення у сфері
містобудування визначати суспільні відносини щодо забудови територій,
розміщення й будівництва об’єктів архітектури, дотримання містобудівної та
іншої проєктної документації, місцевих правил забудови населених пунктів,
вимог вихідних даних;
- виділено 7 основних періодів історично-засадного розвитку правового
регулювання відносин щодо відповідальності за земельні правопорушення у
сфері містобудування;
удосконалено:
- поняття земельного правопорушення в частині розкриття його
особливостей у сфері містобудування, під яким запропоновано розуміти винне
протиправне діяння особи, яка посягає на встановлений в Україні земельний
правопорядок, порушує права і законні інтереси суб’єктів цих відносин в галузі
містобудування і заподіює шкоду землі, іншим компонентам навколишнього
природного середовища, життю і здоров’ю людини, її майну, майну юридичної
особи, за яке законодавством передбачена відповідальність;
- наукову позицію щодо посилення адміністративної відповідальності у
сфері землекористування, в частині збільшення розміру штрафних санкцій,
передбачених главою 7 КУпАП для земельних правопорушень у сфері
містобудування, до максимально дозволеної статтею 53 Кримінального кодексу
України, тобто до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- наукові підходи щодо удосконалення земельного законодавства в
частині закріплення в Земельному кодексі України поняття «земельні ресурси»
як визначальної землеохоронної категорії;
набули подальшого розвитку:
- положення про необхідність: а) доповнити диспозицію ст. 53-1 КУпАП
положенням щодо заборони використання земельної ділянки без оформлених в
установленому порядку документів, що встановлюють право власності на
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землю; б) під час розробки проєкту Містобудівного кодексу України
передбачити механізм адміністративного примусу щодо знесення самочинного
будівництва, надавши постанові органу державного архітектурно-будівельного
контролю статусу виконавчого документу; в) включити ст.ст. 531 та 535 КУпАП
«Самовільне зайняття земельної ділянки» до глави 6 КУпАП «Адміністративні
правопорушення, що посягають на власність»; г) доповнити ст. 531 КУпАП
положенням про заборону використання земельної ділянки без документів, що
встановлюють право власності на землю; ґ) внесення змін до пп. 3 п. 11
Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення
державного архітектурно-будівельного контролю» від 23.05. 2011 р. № 553 та
викласти його в такій редакції: «видавати обов’язкові для виконання приписи
щодо: усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної
діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил. У разі, якщо
особа в установлений строк добровільно не виконала вимоги, встановлені у
приписі, орган державного архітектурно-будівельного контролю подає позов до
суду про зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають
вимогам законодавства»; д) доповнити ст. 158 Земельного кодексу України
новою частиною, в якій передбачити, що за згодою сторін земельного спору у
сфері містобудування він може бути вирішений із застосуванням процедури
примирення сторін за участю професійного судді; е) гармонізувати існуючі
кримінально-правові норми щодо злочинів земельно-правового характеру у
сфері містобудування та закріпити їх в одному розділі Кримінального кодексу
України, яким може бути розділ VIII «Кримінальні правопорушення проти
довкілля»; є) в рамках розділу VIII «Кримінальні правопорушення проти
довкілля» виділити окремо групи кримінальних правопорушень, предметом
яких виступають різні природні об’єкти (наприклад, земля, надра, атмосферне
повітря, водні об’єкти, рослинний і тваринний світ і т. ін.). Така систематизація,
на нашу думку, значно полегшить застосування зазначених норм на практиці,
що сприятиме більш ефективному їх правозастосуванню.
5. Наукові публікації, у яких висвітлені основні наукові результати
дисертації, повнота опублікування результатів дисертації
Основні наукові результати дисертації висвітлені в 9 публікаціях, які
повністю відображають зміст проведеного наукового дослідження, а також суть
викладених у ньому практичних висновків та рекомендацій. За результатами
наукових розвідок, дисертантом було опубліковані наступні наукові доробки.
Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Статті у фахових наукових виданнях України
1. Череміс О.О. Стягнення збитків та інші способи відшкодування
майнової шкоди за земельні правопорушення в сфері містобудування.
// Держава і право. 2020. Київ. Вип. 87, С. 119-132
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2. Череміс О.О. Адміністративна відповідальність за порушення
земельного законодавства у сфері містобудування. // Держава і право. 2017.
Київ. Вип. 78, С. 221-235
3. Череміс О.О. Система та компетенція органів, що мають юрисдикційні
повноваження щодо земельних правопорушень в сфері містобудування. //
Держава і право. 2018. Київ. Вип. 81, С. 227-241
Статті у наукових фахових виданнях України,
включених до міжнародних наукометричних баз даних
4. Череміс О.О. Правове регулювання земельних відносин у сфері
містобудування в Європі та рецепція європейських норм законодавством
України. // Часопис Київського університету права. 2018. Київ. Вип. 2018/2,
С. 269-276.
Статті у наукових періодичних виданнях інших держав
5. Череміс О.О. Злочини земельно-правової спрямованості у сфері
містобудування як підстава кримінальної відповідальності. // European Reforms
Bulletin scientific peer-reviewed journal. Вели́кое Ге́рцогство Люксембу́рг 2019.
Вип. 4, С. 95-101.
Матеріали наукових конференцій, круглих столів, зібрань
6. Череміс О.О. Актуальні проблеми органів, що мають юрисдикційні
повноваження щодо земельних правопорушень у сфері містобудування.
ІХ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених Інституту
держави і права імені В. М. Корецького «Майбутнє науки в обріях права. До
100-річчя Національної академії наук України» (м. Київ, 5 грудня 2018 р.)
К.: 2018. C. 172 - 175.
7. Череміс О.О. Докази та доказування в справах про земельні
правопорушення в сфері містобудування. ІІІ Міжнародна науково-практична
конференція Науково-дослідний центр InterConf (м. Гамбург, Германія,
16-18 березня 2021 р.) К.: 2021. C. 266 – 273.
8. Череміс О.О. Земельне правопорушення у сфері містобудування як
підстава дисциплінарної відповідальності. ІІ Міжнародна науково-практична
конференція Науково-дослідний центр InterConf (м. Кишинів, Молдова,
26-28 березня 2021 р.) К.: 2021. C. 214 – 219.
9. Череміс О.О. Особливості матеріальної відповідальності за земельні
правопорушення у сфері містобудування. VІІІ Міжнародна науково-практична
конференція Науково-дослідний центр InterConf (м. Вашингтон, США, 04-05
квітня 2021 р.) К.: 2021. Заплановано опублікування 04-05 квітня 2021 року.
6. Структура дисертації, логіка викладу її основних частин та обсяг
дисертаційного дослідження
Структура дисертації обумовлена об’єктом, предметом, метою і
завданнями дослідження і складається із вступу, трьох розділів, що поділяються
на десять підрозділів, загальних висновків до дисертації, списку використаних
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джерел. Загальний обсяг дисертації, у тому числі основного тексту 237
сторінок. Список використаних джерел налічує 287 найменувань.
7. Особистий внесок здобувача
Дисертація виконана Черемісом О. О. самостійно. Усі сформульовані в ній
положення і висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. У
дисертації ідеї та розробки належать автору. Усі положення новизни, що
виносяться на захист, та висновки, зроблені у цій дисертації, апробовані та
опубліковані автором одноособово.
8. Характеристика особистості здобувача
Череміс Олександр Олександрович народився 11 січня 1985 року у
м. Костянтинівка Донецької області.
У 2007 році закінчив Національну юридичну академію України імені
Ярослава Мудрого (м. Харків), за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«спеціаліст», за спеціальністю «правознавство».
Протягом 2007 – 2017 років працював на прокурорсько-слідчих посадах
органів прокуратури.
З квітня 2017 року по листопад 2019 року працював в Національному
агентстві з питань запобігання корупції НАЗК.
Із жовтня 2016 року по жовтень 2020 року був аспірантом відділу проблем
аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України.
Наразі працює на посаді старшого слідчого Територіального управління
Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві.
9. Оцінка мови та стилю дисертації
Дисертація написана з правильним вживанням юридичної та спеціальної
термінології. Текстове подання матеріалів досліджень, наукових положень,
висновків і рекомендацій забезпечують легкість та доступність їх сприйняття і
відповідають стилю науково-дослідної роботи.
За результатами попередньої експертизи дисертаційного дослідження,
виконаного Черемісом О.О., а також вивчення повноти публікації основних
результатів дослідження.
УХВАЛЕНО:
1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне
значення результатів дисертації Череміса Олександра Олександровича на
тему: «Земельне правопорушення у сфері містобудування як підстава
юридичної відповідальності».
2. Визнати, що за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю,
науковою та практичною цінністю здобутих результатів дисертація Череміса
О.О. є фундаментальним науковим дослідженням з актуальних питань,
характеризується єдністю змісту, містить наукові результати, що мають
наукову новизну, теоретичне та практичне значення, що, своєю чергою,
свідчить про особистий внесок здобувача у розвиток юридичної науки. Подане
до захисту дисертаційне дослідження відповідає спеціальності 081 «Право» та
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