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 Почесна грамота Державного комітету України з питань житлово-
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 Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації та 

Харківської обласної ради (2004);  
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10. Загальний стаж роботи - 35 років 

Досвід роботи. 

  Розробка законодавчих, нормативних і методичних документів що 

регламентують комунальне водопостачання та очищення стічних вод, 

експлуатацію очисних споруд та каналізації, Підтоплення населених пунктів, 

поводження з відходами. Виконую адміністративні функції з організації та 

керівництву науковими дослідженнями, дослідно-конструкторськими і 



проектними роботами в області водопідготовки, очищення природних і 

стічних вод, експлуатації мереж каналізації та очисних споруд, утилізації 

осаду стічних вод, захисту поверхневих і підземних вод від забруднення 

стічними, дренажними та зливовими стоками. Маю досвід проведення 

наукових досліджень в галузі правового регулювання охорони та 

використання природних ресурсів, екологічной безпеки та ін . 

З 1997 року очолюю Харківську обласну організацію Всеукраїнської 

екологічної ліги, всі заходи якої спрямовані на поліпшення стану довкілля у 

регіоні, а також на активізацію громадського контролю за додержанням 

природоохоронного законодавства. Крім того Харківською обласною 

організацією ВЕЛ ведеться активна робота щодо інформування населення 

про стан довкілля Харківської області, озеленення та благоустрою населених 

пунктів, очищення водних джерел, поширення екологічних знань, 

збереження природно-заповідних та інших цінних об‟єктів. Робота 

організації систематично висвітлюється в обласних, міських та районних 

газетах, радіо- та телепередачах. 

З 2000 по 2007 рік – директор Українського державного науково-

дослідного інституту проблем водопостачання, водовідведення та охорони 

навколишнього природного середовища “УкрВОДГЕО”, а також за 

сумісництвом завідуючий сектором проблем земельного законодавства НДІ 

державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових 

наук України. 

З 2000 року очолюю Громадську Ради при Державному управлінні 

охорони навколишнього природного середовища в Харківської області. Був 

ініціатором проведення круглого столу “Проблеми екологічної освіти та 

виховання в сучасних умовах” (2003), всеукраїнських конференцій “Стан  

земельних ресурсів в Україні: проблеми та шляхи вирішення” (2002), 

“Система  управління екологічними ризиками: наука і практика” (2006), 

міжнародних конференцій “Нагальні проблеми вирішення проблем 



підтоплення міських населених пунктів” (2003-2007), “Екологічна та 

техногенна безпека. Охорона водного та повітряного басейнів. Утилізація 

відходів” (2003-2007). Брав активну участь у підготовці та проведенні 

парламентських слухань у Верховній Раді України - керував секцією 

“Екологічне законодавство, еколого-економічне нормування, сталий 

розвиток”. Є членом Науково-технічної ради при Державному управлінні 

охорони навколишнього природного середовища в Харківської області, 

членом колегії Державного управління охорони навколишнього природного 

середовища в Харківської області, членом Наукової ради Національного 

природного парка “Гомільшанські ліси”, членом Наукової ради Українського 

державного науково-дослідного інституту проблем водопостачання, 

водовідведення та охорони навколишнього природного середовища 

“УкрВОДГЕО”. Є заступником головного редактора науково-популярного 

екологічного журналу   “Екологічний вісник”, членом редакційної колегії 

реферативного журналу “Екологія” та науково-технічного віснику 

Харківського інституту соціального прогресу“, членом редакційної колегії 

Екологічної енциклопедії, головним редактором збірнику наукових праць ХІ, 

ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV міжнародних науково-технічних конференцій “Екологічна 

та техногенна безпека. Охорона водного та повітряного басейнів. Утилізація 

відходів” (2003-2007).  

Наукова діяльність повязана з проблемами реалізації і захисту 

екологічних інтересів громадян та юридичних осіб, запобіганню негативному 

антропогенному впливу на навколишнє природне середовища, зокрема 

боротьбі з негативними наслідками підтоплення населених пунктів України, 

Опубліковано понад 100 друкованих праць:  підручників, наукових, 

навчально-методичних та науково-просвітницьких робіт в галузі екології, 

екологічної та техногенної безпеки, екологічного права, з них: навчальний 

посібник “Право власності на природні ресурси в Україні” (1995), 

підручники “Екологічне право України” (2001, 2005, 2007), навчальні 

посібники “Екологічне право України” (загальна та особлива частини) (1995, 



1996), збірник екологічного законодавства про надра з постатейними 

матеріалами та науково-практичним коментарем (2000), наукові коментарі до 

Земельного кодексу України (2002, 2004, 2005), книга “Екологічне право в 

малюнках і схемах для всіх” (2002), Екологічний атлас Харківської області 

(2005), методичні рекомендації “Обстеження та облік підтоплених територій 

міст і селищ”(2004), мапа “Екологічна ситуація та стан питних вод 

України”(2007) та ін. Чвляюсь автором двох деклараційних патентів України 

в галузі екології (2004, 2005). Приймав активну участь в розробці та 

впровадженні Національної інформаційно-аналітичної системи 

„Підтоплення”.   

Брав активну участь в обґрунтуванні і розробці  нормативно-правових 

та нормативно-технічних актів, зокрема: проектів законів “Про відходи”, 

“Екологічного кодексу України”, “Про екологічний аудит”, “Про екологічне 

страхування”,  нових Державних будівельних норм «Інженерний захист від 

підтоплення ґрунтовими водами територій та споруд», “Захист від 

небезпечних геологічних процесів”, ДСТУ.(Н.Б.) “Природна дренованість 

територій. Настанови щодо штучного відновлення”, “Дренажі променеві для 

захисту від підтоплення територій та споруд”, “Улаштування поверхневого 

водовідведення на територіях міст та селиш” та ін. 

 Пройшов відповідне стажування за кордоном, а саме SABIT SPECIAL 

AMERICAN BUSINESS INTERNSHIP TRAINING PROGRAM 

(СПЕЦИАЛЬНАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ПРОГРАММА ДЕЛОВЫХ 

СТАЖИРОВОК) УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, 10 июня – 8 

июля, 2006, США; Study the legislation of EU in the sphere of environmental 

protection and using natural resources/  Изучение законодательства ЕС в 

области охраны природы и использовании водных ресурсов, 06.10.2000 – 

06.25.2000, Іспанія; ECA PROJECT HARMONY Бюро по вопросам 

образования и культуры Государственного департамента США (ECA) Проект 

«Гармония» Community Connection Программа  «Общественные связи», 

02.16. –03. 08. 2000, США. 



  Маю досвід керування грантами - Democracy Fund of the U.S. Embassy, 

Kiev «Фонд поддержки демократии» Посольства США, Киев, Project 

„Community ecological and legal education‟ Проект «Общественное 

экологическое и правовое образование» 

Маю досвід проведення екологічного аудиту екологонебезпечних 

об‟єктів. На підставі особистого сертифіката екологічного аудитора ЕА № 

009 від 10.08.2005 р. у 2005-2009 рр. провів аудит наступних об‟єктів: 

Державне підприємство Міністерства оборони України “Кременчуцьке 

кар‟єроуправління “Кварц”; Закрите акціонерне товариство “Укрсклопром”, 

що розташоване за адресою: м. Херсон, пров. Янтарний, 2; цілісному 

майновому комплексі колишнього державного підприємства “Херсонський 

завод скловиробів»; окреме індівідуально-визначенне майно тимчасово 

непрацюючої контейнерной АЗС, що розташована за адресою: м. Полтава, 

вул. Старий Поділ, 14а; цілісний майновий комплекс “Дергачівський 

державний моторобудівний завод”, що розташоване за адресою: Харківська 

область, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. Залізнична,31; цілісний 

майновий комплекс державне науково-виробниче підприємство “меридіан”, 

що розташований за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна 211-а; цілісний 

майновий комплекс Державного підприємства “Тавріясклобуд”, що 

знаходиться в оренді у ЗАТ “Український силікат”; промивально-

пропарювальної станції “Новозолотарівка” ДП “Донецька залізниця” в м. 

Лисичанськ, пмт. Новозолотарівка; цілісному майновому комплексі 

державного акціонерного товариства “Центральна збагачувальна фабрика 

“Маяк” – дочірнє підприємство державної холдингової компанії 

“Луганськвугілля” що розташоване за адресою: 94840 Луганська обл., м. 

Свердловськ, смт Калінінський та ін. 

Перелік основних публікацій 

 

1. Промышленное производство и охрана окружающей среды (рецензія на 

монографію) // Радянське право. – 1988. - № 3. – С. 90-91 (в соавт.), (на 

укр. языке) 

2. Правовое обеспечение охраны плодородия почв //Актуальные проблемы 

формирования правового государства / Краткие тез. докл. и научн. сообщ. 

респ. научн. конфер., 24 – 26 октября 1990, Харьков, Юрид. ин-т (в 

соавторстве) 

3. Правові питання екологічного страхування // Вісник Академії правових 

наук України. – 2000. - №2 (0,2 д.а.) (у співавторстві) 

4. Правове регулювання екологічного аудиту: Матеріали семінару 

“Екологічне законодавство; екологічні аспекти господарської діяльності; 



екологічний аудит; екологічне страхування; еколого-економічне 

нормування; сталий розвиток”. – К.: 2000. (0,4 д. а.) (у співавторстві) 

5. Правове забезпечення екологічної рівноваги // Актуальні проблеми 

формування правової держави в Україні. До 50-ої річниці Конвенції про 

захист прав людини та основних свобод: Матеріали Міжнародної наук.-

практ. конф.: У 2-х ч. – Ч. 2 / За ред. проф. М.І. Панова. – Харків: Нац. 

юрид. акад. України, 2000. – Ч. 2. С. 98-101 

6. Стан земельних ресурсів в Україні: проблеми, шляхи вирішення. / Збірник 

доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: / За ред. 

акад. УААН, д.б.н., проф. В. В. Медведєва; к.ю.н., доц. С. В. Размєтаєва – 

Центр екологічної освіти та інформації, 2001. – 284 с. 

7. Проблема підтоплення міських територій: пошук ефективних рішень // 

Екологічний вісник. – К., 2003. - № 1-2. (0,45 д.а.) (у співавторстві) 

8. Проблемы утилизации промышленных отходов // Экология и здоровье 

человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов 

/Сб. научн. тр. XI международной научно-технич. Конференции: В 4-х т. // 

УГНИИ “УкрВОДГЕО” – Харьков, 2003. Том IІІ (0,3 д.а.) (в соавторстве) 

9. Технология экологически безопасной и экономически целесообразной 

переработки запрещенных и непригодных для использования пестицидов 

// Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. 

Утилизация отходов /Сб. научн. тр. XI международной научно-технич. 

Конференции: В 4-х т. // УГНИИ “УкрВОДГЕО” – Харьков, 2003. Том IІІ 

(0,3 д.а.) (в соавторстве) 

10.  Про стратегію та головні завдання вирішення проблеми підтоплення 

населених територій в Україні // Екологія довкілля та безпека 

життєдіяльності / Науково-технічний журнал. К.: Товариство “Знання” 

України, 2003, № 6 (С. 5 – 11) (у співавторстві) 

11. До нової концепції правового регулювання сталого розвитку. // Вісник 

Харківського інституту соціального прогресу. Сер.: Екологія, техногенна 

безпека і соціальний прогрес. – 2004. – Вип. 1 (6). (С. 186 - 190) 

12. Современные проблемы поверхностного стока в Украине. // Экология и 

здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация 

отходов /Сб. научн. трудов XIІ международной научно-технич. 

конференции: В 3-х т. // УГНИИ “УкрВОДГЕО” – Харьков, 2004. Том I (в 

соавторстве). 

13. Очистка поверхностного стока в решении проблемы загрязнения 

водоемов. // Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного 

бассейнов. Утилизация отходов /Сб. научн. трудов XIІ международной 

научно-технич. конференции: В 3-х т. // УГНИИ “УкрВОДГЕО” – 

Харьков, 2004. Том IІІ (в соавторстве). 

14.  Задля краси довкілля / Доп. про стан навколишнього природного 

середовища в Харк. обл. у 1003 р. / гол. ред. Размєтаєв С.В. – Х.: ИПП 

“Контраст”, 2004. – 100 с. 

15. Екологічний атлас Харківської області. Видання друге, перероблене. – Х.: 

УкрНДІЕП, 2005, 80 с. (у співавторстві) 



16.  Розробка інформаційно-аналітичної системи „Підтоплення” / Матеріали 

Третьої науково-практичної конференції „Підтоплення–2005. Нагальні 

проблеми запобігання та боротьби з регіональним підтопленням земель” 

(20-24 червня 2005 р., смт. Лазурне, Херсонська обл.). НПЦ „Екологія 

Наука Техніка”, 2005, 76 с. (С. 51-55) (у співавторстві) 

17.  Організаційно-правові питання запобігання підтопленню земель 

населених пунктів // Міжнародна науково-практична конференція 

“Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”: Зб. наук. ст. у 2-х т. 

Т. 1 / УкрНДІЕП. – Х.: Райдер, 2005.–396 с. (С. 151 – 154) 

18.  Система моніторингу небезпечного підняття рівня ґрунтових вод в містах 

і селищах України / Матеріали Четвертої науково-практичної конференції 

„Підтоплення–2006. Нагальні проблеми запобігання та боротьби з 

регіональним підтопленням земель” (15–19 травня 2006 р., м. Слов‟янськ, 

Донецька обл.). НПЦ „Екологія Наука Техніка”, 2006, 119 с. (С. 54) (у 

співавторстві) 

19.  Розробка нових Державних будівельних норм «Інженерний захист від 

підтоплення ґрунтовими водами територій та споруд» / Матеріали 

Четвертої науково-практичної конференції „Підтоплення–2006. Нагальні 

проблеми запобігання та боротьби з регіональним підтопленням земель” 

(15–19 травня 2006 р., м. Слов‟янськ, Донецька обл.). НПЦ „Екологія 

Наука Техніка”, 2006, 119 с. (С. 75) (у співавторстві) 

20.  Очистка маслонефтесодержащих промливневых сточных вод 

предприятий машиностроения с применением пенополиуретана // 

Екологічні проблеми водного та повітряного басейнів. Утилізація відходів 

/ Зб.наук.праць XIV міжн. наук.-практич. конф. // Під ред.. 

С.В.Размєтаєва.- Х.: УкрВОДГЕО, 2006. (в соавторстве) (0,2 д.а.) 

21.  Державні будівельні норми «Інженерний захист від підтоплення 

ґрунтовими водами територій та споруд» // Екологічні проблеми водного 

та повітряного басейнів. Утилізація відходів / Зб.наук.праць XIV міжн. 

наук.-практич. конф. // Під ред.. С.В.Размєтаєва.- Х.: УкрВОДГЕО, 2006. 

(у співавторстві) (0,1 д.а.) 

22.  Проведення моніторингу підземної гідросфери та інженерно-

вишукувальних робіт у зв‟язку із підтопленням територій міст та селищ 

України // Екологічні проблеми водного та повітряного басейнів. 

Утилізація відходів / Зб.наук.праць XIV міжн. наук.-практич. конф. // Під 

ред.. С.В.Размєтаєва.- Х.: УкрВОДГЕО, 2006. (у співавторстві) (0,1 д.а.) 

23. Екологічна енциклопедія: У 3 т. / Редколегія: А.В. Толстоухов (головний 

редактор) та ін. – К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2006. 

– Т. 1: А–Е. – 432 с. (у співавторстві) 

24.  Особливості правового регулювання екологічного аудиту в системі 

державного екологічного контролю // Экологическая и техногенная 

безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация 

отходов. / Зб.наук.праць XV міжн. наук.-практич. конф. // Під ред.. 

С.В.Размєтаєва, В.Ф. Костенко: В 2-х томах - Х.: УкрВОДГЕО, 2007. (у 

співавторстві). 



25. Нагальні питання створення системи моніторингу небезпечного підняття 

рівня грунтових вод в містах і селищах України // Экологическая и 

техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. 

Утилизация отходов. / Зб.наук.праць XV міжн. наук.-практич. конф. // Під 

ред.. С.В.Размєтаєва, В.Ф. Костенко: В 2-х томах - Х.: УкрВОДГЕО, 2007. 

(у співавторстві). 

26.  Правове регулювання екологонебезпечної діяльності // Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції “Система  управління 

екологічними ризиками: наука і практика”  - Київ: Центр екологічної 

освіти та інформації, 2007.-168 с.    (0,2 д.а.)   

27. Правове регулювання екологонебезпечної діяльності // В кн.: Екологічні 

ризики: Серія: Екологічна освіта та виховання, №9(45), - К.: ВЕЛ, 2007. 

28. Контроль процессов подтопления грунтовыми водами. Оценка рисков и 

ущерба при подтоплении // Екологічна безпека: Моніторинг, оцінка 

ризику, перспективні проиродоохоронні технології.- Львів, 2007. (у 

співавторстві). 

29. Нагальні питання створення системи моніторингу небезпечного підняття 

рівня грунтових вод у містах і селищах України // Екологічна безпека: 

Моніторинг, оцінка ризику, перспективні проиродоохоронні технології.- 

Львів, 2007. (у співавторстві).  

30.  Екологічний аудит як фактор зниження екологічних ризиків і підвищення 

ефективності використання природоохоронних інструментів / Вісник 

Харківського національного університету/Зб.наук.праць,  № 882, Харків: 

2009,  С.202-207. 

31. Механізми та правові норми участі громадськості в процесі прийняття 

рішень та доступу до правосуддя з питань, Харків, Контраст, 2011, 175 с.; 

32.  Ілюстрований Червоний список Харківської області по 

тваринах і рослинах, які раніше не ілюструвалися, Харків, 

Контраст, 2011, 20 с.; 

33. Правові проблеми державної політики України у галузі забезпечення 

екологічної безпеки// Экологическая и техногенная безопасность. Охрана 

водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов /Сб. научн. трудов 

XIX междунар. научно-технич. конф.// Под ред. к.т.н. В.Ф. Костенко, Д.Н. 

Почепецкого: - Х., Укр ВОДГЕО, 2012.- с.457-465; 

34. Правові питання визначення техногенних ровищ корисних копалин // 

Збірник тез наукових доповідей учасників «круглого столу» «Актуальні 

питання кодифікації екологічного законодавства України» 9 листопада 

2012 р / За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Харків: НУ «Юридична академія 

України імені Ярослава Мудрого». 2012.-с.70-73; 

35. Обстеження та облік підтоплених територій міст і селищ: Методичні 

рекомендації / Під ред. Г.М.Семчука. – Х.: 2004, 104 с. (у співавторстві) 

36.  Екологічна ситуація та стан питних вод України: Карта.- УДНДІ 

“УкрВОДГЕО”, 2007. 



37. Экологическое право Украины: систематизированное законодательство о 

недрах с научно-практическим комментарием и постатейными 

материалами. – Х.: ООО “Синтекс ЛТД”, 2000. (20 д.а.) 

 

 


