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Веде засідання Перший заступник голови Комітету з питань будівництва, 

містобудування і житлово-комунального господарства 

АНДРІЄВСЬКИЙ Д.Й. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ще раз доброго дня! Ми починаємо 

засідання нашого круглого столу, який ми назвали "Розвиток територій. 

Актуальні проблеми містобудування". Проводимо ми цей круглий стіл за 

підтримки і в спільній співпраці з Асоціацією міст України, в нас присутній 

виконавчий директор Слобожан Олександр Володимирович, дякуємо колегам. 

Присутні представники нашого Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства, Асоціація міст, державні 

служби, представники органів місцевого самоврядування, саме ті, кому 

належить після прийняття відповідного закону, ми будемо обговорювати в 

першу чергу законопроект 6403, виконувати і реалізовувати після 

напрацювання підзаконних актів положення цього закону.  

Я дуже коротко нагадаю, що 4 квітня 2017 року було внесено на розгляд 

Верховної Ради законопроект 6403 щодо вдосконалення планувальної 

документації.  

Основною метою законопроекту було вирішення питання створення 

планувальної документації для об'єднаних територіальних громад. Ми знаємо 

генеральну лінію, генеральний тренд, який стосується децентралізації, і 

об'єднані громади сьогодні є одним із таких головних територіальних 

утворень, які потребують і законодавчої, і організаційної, і адміністративної 

підтримки законодавчого регулювання своєї діяльності.  
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16 листопада 2017 року законопроект був прийнятий у першому читанні, 

і за той час надійшло біля 500 правок. Низка цих правок передбачала серйозні 

зміни до цього закону у порівнянні з тим законом, який був прийнятий у 

першому читанні.  

У вересні 2018 року разом з нашими колегами з Асоціації міст України 

ми проводили низку заходів і зробили опитування органів місцевого 

самоврядування щодо концептуальних положень і тих положень, які в першу 

чергу цікавили б наших колег з органів місцевого  самоврядування, саме тих 

людей, які – ще раз хочу повторити – будуть реалізовувати цей закон, коли він 

стане вже не законопроектом, а законом.  

Сьогодні ми проводимо круглий стіл, і я пропоную, якщо не буде 

заперечень, наступним чином побудувати нашу роботу. В першій частині, а я 

хотів би сказати, що в роботі нашого круглого столу беруть депутати, народні 

депутати члени Комітету з питань житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування, мої колеги беруть участь в цьому засіданні. Ми 

визначимо і проговоримо принципові питання.  

Які саме? Це, в першу чергу, потребує обговорення питання, що 

стосується механізму узгодження приватних, громадських і муніципальних та 

державних інтересів при створенні планувальної документації. Не є 

таємницею, що значна територія населених пунктів знаходиться у приватній 

власності і іноді при створенні планувальної документації є необхідність 

змінювати функціональні призначення. Є певні обтяження, які зменшують 

привабливість тієї чи іншої ділянки і тоді власник несе певні втрати. Навпаки, 

є позиції, які якість земельної ділянки можуть покращити. Тому от механізм 

узгодження, він вкрай важливий.  

Також дуже важливо почути вашу думку, наскільки реальними є 

механізми обґрунтування інтересів власників, а саме погодження 

функціонального призначення території саме за згодою власників, можливість 

зміни функціонального призначення теж, або ініціатором може виступати 

власник, або тільки під час громадських слухань враховуються такі позиції. 
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Можливість надання компенсації власнику земельної ділянки в разі, якщо 

планувальні рішення призвели до додаткових обмежень. 

Наступне важливе питання – необхідність внесення в запропонований 

законопроект та зміст проектної документації. Чи достатнім, на ваш погляд, 

перелік текстової та графічної інформації, який сьогодні пропонується? Чи 

щось треба додати? Може, навпаки, щось треба прибирати?  

Також треба було б нам почути, а ще раз хочу сказати, що всі ці думки 

ми дуже уважно проаналізуємо разом з нашими колегами депутатами, які 

працюють в нашому комітеті, для того, щоб остаточну редакцію відпрацювати 

з обов'язковим врахуванням позицій, які почуємо, в тому числі проаналізуємо 

ті пропозиції, які вже надходили, і почуємо під час нашого круглого столу. 

От важливе питання – готовність об'єднаних територіальних громад до 

введення посади головного архітектора. І, мабуть, ще одне таке значне 

четверте концептуальне принципове питання, яке хотілося б обговорити з 

вами, це ряд нововведень таких як право регулювання забудови, проект 

забудови. Є ініціатива нашого колеги Віталія Сташука щодо доцільності 

комплексної забудови, це добровільна опція, чи треба, чи не треба її вводити.  

Тому першу частину нашого круглого столу ми просимо побудувати 

таким чином, щоб за участю народних депутатів, які в подальшому разом з 

робочою групою будуть брати участь в доопрацюванні, приймати відповідну 

редакцію на комітеті і після цього вносити в сесійну залу, почути ваші 

пропозиції якраз от по тих питаннях, які я обговорив. Ще раз хочу сказати, що 

ці питання напрацьовані під час спілкування з органами місцевого 

самоврядування, з нашими колегами з Асоціації міст України. Це, якщо так 

умовно можна назвати, політична така складова, політична частина нашого 

круглого столу, яку ми пропонуємо години півтори попрацювати з 

регламентом, скажемо, 3 хвилини по виступах з окреслених питань.  

Друга складова – це можливість попрацювати якраз з робочою групою, 

з колегами, які безпосередньо брали участь в підготовці цього законопроекту. 

Тут вже депутати будуть брати по бажанню участь. Технічних питань дуже 



4 

 

багато і тому я просив би якраз в першій частині якраз казати про ті речі, на 

які треба звернути увагу і міністерству нашому, і депутатському корпусу.  

Ну, і також з 17 години, мені здається, о 17 годині у нас пропонується 

вже неформальне спілкування в форматі такому вечері, яка буде організована 

в буфетному комплексі в цьому приміщенні, в приміщенні Верховної Ради, ну, 

тут буквально декілька десятків метрів.  

Є пропозиції, може побажання щодо от такої організації роботи нашого 

круглого столу? Виділяємо, кажучи про неформальне спілкування, три 

частини: політична частина, принципові речі обговорюємо, далі працюємо 

технічно з людьми, з командою, яка безпосередньо брала участь в підготовці 

нашого законопроекту. Немає, да? Регламент 3 хвилин, я думаю, теж достатній 

для того, щоб викласти основні запитання. Помічники наші працюють. Всі 

питання, всі речі будуть в обов'язковому порядку враховані.  

Так, будь ласка, зараз я просив би теж декілька слів, Олександр 

Володимирович, вас сказати як співорганізатора  нашого  круглого столу. Будь 

ласка, Слобожан Олександр Володимирович, виконавчий директор  Асоціації 

міст України. 

 

СЛОБОЖАН О.В. Доброго дня, шановний пане голово, шановні члени 

комітету, представники органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Ну, в першу чергу хочу подякувати  пану Андрієвському, народним депутатам, 

комітету в цілому і секретаріату за такий  важливий, але складний  

законопроект, поясню чому. 

Перший  момент. У нас йде децентралізаційна реформа. Ресурси 

передаються, передаються повноваження і ми дійшли того етапу, коли  

проведення подальшого  етапу адміністративно-територіальної реформи, адже 

безпосередньо зупиняється, тому що не врегульовані певні речі в державній  

політиці, які  стосуються саме регулювання містобудівної діяльності.  

У цьому законопроекті зроблений акцент і на об'єднані територіальні  

громади, зараз їх вже сформовано 665, більше половини є членами нашої 
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асоціації. І голова комітету зауважив про те, що до того було проведено 

відповідне опитування, тому що важливо, щоб законопроект ґрунтувався на     

позицію органів місцевого самоврядування, які безпосередньо будуть жити по  

цим законодавчим нормам. Це є встановлення порядку розроблення планів  

об'єднаних територіальних громад, це врегулювання питання розроблення 

документації з просторового планування для цих же громад. Ну, і 

безпосередньо, що  стосується створення ефективних фінансово-економічних 

технічних, організаційних і правових  механізм для  просторового  розвитку 

територій.  

Я дуже дякую вам, хто прибув з регіонів і не тільки головам  об'єднаних 

громад, а безпосередньо, хто працює в обласних державних адміністраціях, 

займається цими  питаннями, ви щоденно стикаєтесь з тою  проблематикою, 

яка є. І на наш погляд, як погляд Асоціації міст, а це  760 муніципалітетів, в 

яких проживають  60  відсотків населення країни, саме законопроект 6403 має 

стати  відповіддю для  впровадження оцієї збалансованої державної політики  

у сфері просторового планування. 

 І на завершення хочу звернути  увагу, у вас є роздаткові матеріали, для 

зручності там є текст законопроекту, можливо, виникнуть якісь думки, коли 

ви будете повертатися, ну, зараз після обговорення, тому що завжди, як 

свідчить практика, дуже мало, ну, ми не можемо наговоритися в плані, коли 

зустрічаються спеціалісти.  

І другий важливий момент. Тут є проект рекомендацій, які б з вами 

хотілося би обговорити, щоб це стало такою опорою для подальшого 

просування цього законопроекту. 

Тому я всім дякую, бажаю плідної роботи. Ще раз хочу подякувати 

голові комітету, всім народним депутатам і секретаріату за вже велику 

пророблену роботу, тому що те, що ви тут бачите цей текст це купа безсонних 

ночей, я знаю, секретаріату безпосередньо, купа обговорень на комітеті, воно 

зараз виглядає так, що, ну, просто текст і ваша допомога зараз потрібна, щоб в 

подальшому цей законопроект пройшов у Верховній Раді.  
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Дуже дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре.  

Нагадаю, да, що в роботі нашого круглого столу беруть участь депутати, 

народні депутати, члени комітету: Андрій Гальченко, Альона Бабак. І зараз до 

слова Олександр Кодола заступник голови комітету. Олександре, будь ласка.  

 

КОДОЛА О.М. Доброго дня, шановні колеги! Я представляю 

Чернігівщину, мажоритарний виборчий округ, місто Ніжин і 5 районів навколо 

нього. І тому, звичайно, як мажоритарник, то дуже тісно співпрацюю 

безпосередньо і з своїм містом, і з об'єднаними громадами, які входять в мій 

округ, а вже в мене в окрузі це 7 новостворених об'єднаних територіальних 

громад.  

Тому в контексті сьогоднішньої нашої розмови я хотів би зазначити, що 

ту реформу державної регіональної політики, реформу місцевого 

самоврядування, яку ми всі разом з вами розпочали в 2014 році, вона дає все-

таки послідовні і позитивні результати.  

Внаслідок бюджетної децентралізації міста обласного значення, 

об'єднані територіальні громади отримали значні додаткові ресурси для свого 

розвитку. І ця децентралізація надає можливість в першу чергу місцевим 

громадам, регіонам отримати можливість формування і будівництво 

комфортного і, перш за все, безпечного середовища для проживання наших 

громадян, наших співвітчизників.  

Як показує досвід, успішними стають саме ті регіони і громади, які вдало 

розвивають внутрішню і власну спроможність, поліпшують ті внутрішні 

умови, які впливають на інвестиційний клімат. А тому з основних завдань на 

сьогодні є забезпечення ефективної спеціалізації регіонів з пріоритетним 

використанням власного ресурсного потенціалу.  

Об'єднані територіальні громади мають значно більше власних ресурсів 

і сьогодні мають змогу долучитися до отримання коштів Державного 
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регіонального фонду регіонального розвитку. І дуже важливо, щоб саме ці 

кошти були ефективно використані для розвитку і покращення добробуту 

наших людей.  

Плануючи розвиток громад, ми маємо орієнтуватися, і я вважаю, на 

наступні складові. Це перш за все розвиток місцевої економіки, розвиток 

людського  капіталу, збереження  навколишнього природного середовища. І 

ми як народні депутати безпосередньо наш Комітет з питань  будівництва, 

містобудування і ЖКГ докладає дуже  багато зусиль саме для  забезпечення 

розвитку   наших громад на  законодавчому рівні. 

Якщо конкретно говорити про дуже важливе питання, яке  ми сьогодні 

будемо розглядати: питання регулювання містобудівної діяльності, то я 

думаю, що перш за все, всі ми прагнемо аби наші міста, наші селища були  

комфортними для проживання. Так чи ні? Щоб вони були сучасними, 

модерними, могли поєднувати історичні надбання і сучасні прогресивні  

технології. Адже сьогодні в сучасному  світі це можливо і для цього є багато, 

дійсно,  гарних і позитивних прикладів.  

Тому сьогодні в пріоритеті ми  ставимо за мету створення і розвиток 

"зелених" міст без негативного  впливу на природу та нещадна експлуатація 

невідновлювальних джерел енергії. Звичайно, інколи стереотипи заважають 

впровадженню інноваційних технологій. Однак, я переконаний і це очевидно, 

що  існує нагальна необхідність розробки концепції розвитку міст, розвитку  

об'єднаних територіальних громад на основі врахування кращого світового 

досвіду.   

Тому, дійсно, сьогодні ми б хотіли почути думки саме з регіонів, з 

областей, що стосується законопроекту, який ми сьогодні обговорюємо номер 

6403 – про регулювання містобудівної діяльності. І сьогодні  дуже приємно, 

що у нас є представники Дніпропетровської області, Вінницької, Одеської 

Львівської, Чернівецької і, власне,  керівник  відділу  містобудування з  мого 

центру… з центру мого виборчого округу – це  місто Ніжин. Тому раді будемо 

почути всі ваші думки і бажаю всім плідної роботи.  
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Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре.  

Зараз, будь ласка,  від нашого виконавчого органу від Кабінет Міністрів 

Білоус  Сергій Ярославович. Будь ласка, директор департаменту. 

 

БІЛОУС С.Я. Шановний Дмитро Йосиповичу, шановні народні депутати 

України, шановні присутні, шановні колеги! З  2015 року  в державі розпочато 

адміністративно-територіальну  реформу.  На сьогодні в Україні вже  створено 

884  об'єднані територіальні громади і наше завдання – зробити  ці  громади 

самодостатніми. Саме тому питання розроблення документації з просторового 

планування набуває величезного значення і є дуже своєчасним. Нові школи, 

лікарні, центри безпеки та надання адмінпослуг, інфраструктурні об'єкти, всі 

ці започатковані титульні реформи напряму залежать від якості такої 

документації. Нажаль, за нашими дослідженнями лише третина населених 

пунктів сьогодні в Україні має генеральні плани, які були розроблені ще за 

радянських часів. З того часу минуло майже 30 років, а ситуація не помінялася. 

Ще складніше ситуація з територіями за межами населених пунктів або 

об'єднаних територіальних громад. 

Я впевнений, що сьогоднішній круглий стіл з залученням безпосередніх 

учасників містобудівного процесу допоможе нашому міністерству, уряду, 

народним депутатам більш чітко усвідомити наявні проблеми та віднайти 

шляхи їх вирішення.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Зараз ми переходимо вже до змістовної частини нашої дискусії. На 

початку в такій привітальній частині ми окреслили коло тих питань, які б було 

дуже бажано висвітлити і зрозуміти ставлення до них органів місцевого 

самоврядування під час нашого круглого столу. Я, користуючись нагодою, 



9 

 

перед тим як перейти до дискусії, хотів би подякувати також Агентству 

Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, яке теж брало участь в 

підготовці нашого круглого столу. 

І зараз, шановні колеги, будь ласка, слово надається Ткачук Оксані 

Василівні – директору департаменту містобудування та архітектури, 

головному архітектору Львівської області.  

 

ТКАЧУК О.В. Шановні колеги, всім доброго дня, я хочу висвітлити 

проблеми розвитку території в системі провадження геоінформаційної 

системи Львівської області. Наступний слайд.  

Ми запровадили децентралізований збір даних по геокадастру. На 

сьогодні ми є єдині в Україні, тобто в нас є утворені служби кадастру у всіх 

районах і у всіх містах обласного значення. І на сьогоднішній день в нас 

галузеві департаменти також наповнюють кадастри по своїх галузях. І можна 

одним кліком зайти і подивитися, значить, скільки на території є шкіл, скільки 

на території дитячих садочків, медичних закладів і інших, інших речей. І, 

власне, що ця система дозволяє нам приймати відповідні управлінські 

рішення. І у даному випадку прийняти відповідне управлінське рішення і 

належним чином оцінити територію.  

Наступний слайд. На цьому слайді ви бачите, яким чином 

забезпечується загальна доступність матеріалів містобудівної документації і в 

законопроекті 6403 прописана загальна доступність матеріалів, що 

забезпечуються шляхом оприлюднення на веб-порталі містобудівного 

кадастру. Ми це вже робимо. Тобто вся загальна документація є забезпечена 

на веб-порталі. 

Наступне я хочу показати… Наступний слайд. Я хочу показати розвиток 

містобудівного кадастру взагалі на рівні України. На сьогодні ми, 

проаналізувавши ці речі, ще жодна область не має децентралізованого збору 

даних. Хочу, шановні колеги, сказати, що якщо території на місцях 

наповнюють кадастр, то ця інформація на сьогоднішній день є завжди 
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оновлена. І, власне, доступність громадськості до містобудівної документації 

–це є дуже важлива річ, тому що у нас на сьогоднішній день дуже різко 

зменшилася кількість звернень і заяв громадян, які не розуміють, яким чином 

розвивається територія, так само скарги, які були на тих чи інших сусідів. 

І наступне. Ми підійшли впритул до створення ГІС в об'єднаних 

територіальних громадах. І так як у нас вже є райони, є міста обласного 

значення і зараз є об'єднані громади. З 85 об'єднаних громад у нас вже є 

створено 40 об'єднаних громад. І на сьогоднішній день у нас тільки в 3 

громадах є утворені уповноважені органи архітектури так, як в законодавстві 

є прописано, що при уповноважених органах архітектури можна утворювати 

служби містобудівного кадастру. Але на сьогоднішній день у нас 

законодавство, тобто ці служби містобудівного кадастру, як і органи 

містобудування архітектури в ОТГ, в них ще не визначений статус їхній. І є 

велике прохання, що, окрім Закону "Про регулювання містобудівної 

діяльності", нам необхідно все ж таки внести паралельно ще зміни в Закон 

"Про архітектурну діяльність", щоб якимось чином визначити статус оцих 

уповноважених органів в ОТГ. Тому що на сьогоднішній день ми не можемо 

зрозуміти, чи це муніципальний архітектор, які їхні повноваження, за межами 

повноважень немає. На сьогодні, наскільки ми знаємо, що Геокадастр передав 

об'єднаним територіальним громадам розпорядження землі 

сільськогосподарського призначення. Але у нас по розвитку територій, по цих 

всіх інших речах цього поки що немає. І в законопроекті 6403 в статті 22 по 

містобудівному кадастру, значить, у нас також поки що це ще не прописано до 

кінця. У нас є кадастри на державному рівні, на рівні Автономної Республіки 

Крим, на обласному, районному, рівень обласних центрів і міст обласного 

значення. Тобто на сьогоднішній день у нас ще не прописано Е-кадастр і 

реалізація кадастру в ОТГ.  

Це є дуже велика проблема. Тим більше, зараз ми розробляємо проект, 

який спільно з Мінрегіоном ми виграли по міжнародній технічній допомозі, 

називається це "Інтегрована стратегія  розвитку прикордонних територій". І 
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так як суміжні території  Республіки Польща вони мають  утворені, об'єднані 

територіальні громади, то на сьогоднішній день у нас є проблема – заключення 

міжкордонних угод про співпрацю, так як в нас ще  не є визначений 

відповідний статус. У мене коротко. Все.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую.  

І відчуваю, що є у нас питання до Держгеокадастру. Планувалася участь 

у нашому круглому столі директора департаменту відповідного, але, на 

превеликий жаль, сьогодні відбувається засідання комітету бюджетного, тому 

людина відсутня. Ми плідно співпрацюємо, ті питання, які ви порушували у 

своєму виступі, ми обов'язково передамо.  

Друзі, і я ще раз хотів би повернутися до того, з чого ми починали, 

відкриваючи наш круглий стіл. Дуже важливо, щоб зараз депутати для себе 

відчули ті зміни, ті пропозиції, які сьогодні містяться в законопроекті, вони 

відповідають інтересам територіальної громади. 

Перше – узгодження інтересів: приватних інтересів, муніципальних 

інтересів, державних інтересів – на етапі створення і затвердження проектної 

документацій; посада головного архітектора – так чи ні. Давайте подивимося, 

що у нас по складу, обсягу документацій, чи достатньо цього. Може, є якісь 

документи, які, ви вважаєте, зайвими. І також там є нововведення, низка 

нововведень в законопроект, який передбачає, наприклад, право, право 

регулювання забудови. Працюємо над цим, будемо позитивно відноситися до 

таких нововведень. Як ви відчуваєте як саме ті люди, ще раз наголошую, які 

будуть в подальшому реалізовувати положення цього законопроекту? Бо 

знову ж таки в питанні узгодження інтересів територіальних громад, органів 

місцевого самоврядування, державних інтересів, приватних інтересів 

надзвичайно важливо розуміти, чи даємо ми цим законом, наприклад, право 

ініціювати зміну цільового призначення власника ділянки, чи розуміємо ми, 

чи достатньо тих механізмів, які пропонуються і які, може, ви вважаєте за 
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доцільне запропонувати – механізми компенсації або обмеження прав, або 

додаткових можливостей власника… приватних, мається на увазі, власників 

ділянок.  

Тому я просив би, щоби ми у виступах ваших в першу чергу почули ці 

питання. Тому що це дуже важливо, нам же треба розуміти, які відношення 

органів місцевого самоврядування до тих новацій, новел, які ми сьогодні 

бачимо в законодавстві. Добре?  

А по Держгеокадастру, Руслан Петрович, ми ж працюємо – да? І, будь 

ласка, врахуйте ті питання, які порушуються. Давайте фіксувати, хто з колег 

їх, ці питання, порушує, і щоб ми відповідно і в робочому порядку, і в 

законодавстві врахували ті зміни і ті пропозиції, які колеги нам пропонують. 

Добре?  

Дякую, колеги.  

Значить, наступне слово, будь ласка, Богданов Ігор Валентинович, 

начальник Управління містобудування та архітектури – головний архітектор 

Дніпропетровської області. 

 

БОГДАНОВ І.В. Доброго дня!  

Так добре чути?  

Дивіться, колеги, почну, мабуть, з такого питання, яке вже загальне – це 

питання щодо об'єднаних територіальних громад. В Дніпропетровській 

області затверджено створення 93 об'єднаних територіальних громад, з них 13 

– це міста обласного значення, і вже  63 з них створено, тобто 67 відсотків. Але 

планування їхнього розвитку дійсно стримує відсутність такого виду 

містобудівної документації, як "план територіальної громади". Тобто це – 

нагальна потреба, яку потрібно вирішувати. Перше питання.  

Друге питання. Дивіться, уповноважені органі містобудування та 

архітектури, вони у нас створені у десяти громадах, тобто маже 16 відсотків, 

але статус їх зовсім не вирішений. І законодавчо потрібно обов'язково 

вирішити статус уповноваженого органу містобудування, архітектури, а не 
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людини, яка, скажемо так, займається між чимось іншим і містобудуванням 

теж. Тобто, як правило, це людина, яка займається ЖКГ, будівництвом, там 

щось ще, землекористуванням і трохи займається містобудуванням. Це 

неможливо, потрібно відбудовувати вертикаль, яка буде підтримувати і буде 

запобігати якимось негараздам, які можуть утворюватися з розвитком 

території. 

Тепер щодо наших питань, які шановний головуючий запитував. 

Погодження інтересів на етапі створення містобудівної документації. Мені 

здається, що, так скажемо, високий рівень містобудівної документації такий, 

як генеральна схема планування території України, схема планування 

територій областей, схема планування територій районів, – це питання, які 

вирішують глобальні проблеми, які існують перед нашим суспільством. А ось, 

наприклад, генеральний план міста або детальний план території – це 

інформація, яка повинна дуже ретельно відпрацьовуватись, особливо 

детальний план території, і на стадії "детальний план території" ми повинні 

вирішувати всі питання, пов'язані з власниками ділянок, з врахуванням їх 

інтересів, з врахуванням інтересів суспільних і так далі. Тобто основний, на 

мій погляд, такий важіль повинен бути на детальному плані території. 

Зміна функціонального призначення ділянок. Враховувати – не 

враховувати. На мій погляд, по-перше, це повинна бути ініціатива власника, 

але вирішуватись, безумовно, через орган місцевого самоврядування, бо це 

можливо тільки, якщо ми знайдемо консенсус у суспільних інтересах, і це не 

буде заважати іншим власникам, скажемо так, реалізовувати свої права.  

Що стосується генеральних планів і містобудівної документації взагалі. 

На мій погляд, багато тієї інформації, яку ми розробляємо у містобудівній 

документації, вона, пробачте, є зайва або вона не потрібна так, як це нам 

здається. Бо, дивіться, так наприклад десь 30 або 50 відсотків тієї інформації, 

яка є у генеральній схемі планування України або у схеми планування 

території області, вона востребована. Інша інформація, як правило, вона так і 

знаходиться, ну, не то, що не  потрібною, але  вона не дуже  важлива. На мій 
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погляд, потрібно – ще раз повторюю – на мій погляд потрібно переносити 

основну, скажімо так, основну таку роботу на детальні плани території та 

генеральні плани, тобто  роботу на такому місцевому рівні. А схеми вони 

повинні мати трохи інше наповнення і вони мають бути інтерактивними. 

Тобто, щоб людина, яка зайшла до них, вона могла швидко зорієнтуватися і 

подивитися, які пропозиції ми даємо щодо розвитку тієї або іншої території і 

вирішить  своє питання, ну, наприклад, щодо  внесення інвестицій. Ми таким  

чином, запропонували схему системи розроблення  містобудівного кадастру  

Дніпропетровської області, в якому ми працюємо  вже три…чотири роки,  над 

якою. Ми зробили сайт містобудівного кадастру окрім суто геопарталу і на 

сайті більшість інформації, яка є семантичною, вона відкрита до усіх 

користувачів, які можуть, безумовно, вирішити свої питання. Так, щоб я не 

перебрав  часу, ви мені, будь ласка, скажіть. 

А трохи питання щодо повноважень, передачі повноважень на місця. 

Мені здається, що актуальність місцевих правил регулювання забудови 

сьогодні важливе, як ніколи. Це дійсно  така, такий, скажімо, документ, який  

дуже доступний повинен бути, зрозумілий усім верствам  населення і план 

зонування має бути, ну, частиною цих детальних планів, пробачте, місцевих 

правил забудови. Тобто я  підтримую цю пропозицію і я вважаю, що вона  

сьогодні на часі.  

Щодо головних архітекторів громади я вже сказав і хотів ще трошки 

зосередитись на таких загальних питаннях. Ну, безумовним позитивом  

нашого нового  закону є введення нового терміну "просторове планування", і 

те, що автори проекту закону визначили  замовниками – це  стаття  1 і 8 закону 

– органи виконавчої влади. Це дійсно таки, ну, вирішили питання однозначно 

і таким же чином, що ця документація фінансується  з державного або 

місцевого бюджету. Тобто виключили це лукаве, пробачте, лукавий термін 

"або інших джерел, які не заборонені законом".  

На мій погляд також це важливо, що вона є вихідним, ця містобудівна 

документація або документація із просторового планування, вона вирішена 
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як… визначена як вихідні дані при розробленні стратегії та прогнозів розвитку 

регіонів або населених пунктів. Це, безумовно, важливо.  

Ну, я підтримую своїх колег і вважаю, що цей законопроект потрібно 

негайно приймати. Одне питання – щодо територіальних громад, воно, на мій 

погляд, переважує все. Але одне зауваження як одного з відомих римських 

трибунів, цих… ораторів: але  Містобудівний кодекс потрібен теж нам. Тобто 

цей перший крок, після якого ми повинні перейти до розроблення 

Містобудівного кодексу.  

Дякую за увагу. (Оплески)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ігор Валентинович. На такому… на такій 

позитивній ноті ми дійсно будемо вважати це першим кроком.  

Дуже важливо нам дійсно прийняти законодавство. Ми бачимо, що  

зараз Верховна Рада працює достатньо, ну, скажемо, в такому непростому 

режимі, занадто багато політичних забарвлень, але, я думаю, що завдання 

комітету – узагальнити ті пропозиції, які, в тому числі, будуть напрацьовані 

під час круглого столу, вийти на друге читання збалансованим 

законопроектом і зібрати голоси для його підтримки. Абсолютно це зрозуміло. 

Дякую.  

Наступне, будь ласка, Гужва Леонід Павлович, начальник Управління 

містобудування та архітектури – головний архітектор Вінницької області. 

Будь ласка.  

 

ГУЖВА Л.П. Дякую. 

Шановний Дмитре Йосиповичу, члени комітету, присутні, колеги! Ну, 

звісно, попередньо ми не узгоджували свої виступи, і Ігор Валентинович, і 

Оксана Василівна, надіюся, після мене мої колеги також будуть підтримувати 

законопроект. Але я дещо в іншому ракурсі хочу побудувати свою промову. 

До речі, хочу продемонструвати вам деякі статистичні дані по Вінницькій 

області. Потім… Можна коментувати або не коментувати, але самі графіки 
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говорить про те, що ми значно, ну, будемо так казати, вчора ми жваво 

обговорювали проект, як тут зазначив Ігор Васильович… Валентинович, 

Містобудівного кодексу, який, до речі, в 2010 році пройшов перше читання 

через Верховну Раду, це законопроект був 6400, а потім отримали Закон "Про 

регулювання містобудівної діяльності". Ми також його критикували. І як би 

там не було, значить, на сьогодні, після внесення до нього аж 32 змін на 

сьогоднішній час, ми ним користуємося і я як архітектор з 38-річним стажем 

досить таки, хай це не звучить банально, комфортно себе почуваю в ньому. 

Якби я некомфортно почував, користуючись положенням цього Закону про 

регулювання, не було б таких, вибачте, показників. Звісно, що ні в 2007 році, 

коли розпочалася робота над Містобудівним кодексом, і тим більше в 11-му 

році ми не знали про те, що у нас почнуться процеси децентралізації, які 

суттєві корективи внесли в нашу містобудівну діяльність. І звісно, що на 

сьогодні ці прогалини в законодавстві потребують негайного заповнення. І 

багато відповідей на ці запитання дає законопроект, який ми сьогодні 

розглядаємо. 

Дивлячись на графіки, які я вам пропоную, мушу сказати, що багато чого 

залежало від наявності фінансових ресурсів у органах місцевого 

самоврядування, які є основними замовниками розроблення містобудівної 

документації. І ці ресурси у нас сьогодні нарешті з'явилися в зв'язку з тим, що 

у нас розпочалися процеси децентралізації. Кошти є, але якщо ви звернете 

увагу от на останній цей слайд, бачите, що із запланованих 26 мільйонів по 

Вінницькій області на розроблення містобудівної документації освоєно тільки, 

ну, трішки більше половини. Чому? Тому що знову ж таки у нас немає 

законодавчого врегулювання багатьох питань, які стосуються об'єднаних 

територіальних громад. Мушу сказати і навести таку статистику, що у 

Вінницькій області на сьогодні із 68 прогнозних чи запланованих до створення 

об'єднаних територіальних громад. Створено 40, але проблема буде 

заключатися в іншому. Ну, я тут і своїх колег підтримуючи, і підтримуючи про 

те, що законопроекту, якому вже от скоро виповниться 2 роки, потребує вже… 
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Він потрібен був вже 3-4 роки назад, а ми все відтягуємо і відтягуємо його 

прийняття. 

До речі, Вінницька область, ось колежанка сидить коло мене, і Одеська 

область також це питання навіть піднімала на своїх сесіях обласних рад і 

зверталася з відповідними листами до Мінрегіону з питанням щодо 

пришвидшення розгляду в Верховній Раді цього законопроекту і його 

прийняття. І чим далі ми відтерміновуємо в часі його розгляд, ти більше 

з'являється питань, ну, зокрема пов'язаних з тим, що за ці 2 роки до Закону про 

регулювання було внесено 12 змін і остання зміна, яка відбулася, і досить така 

суттєва, це стосовно громадських слухань по стратегічній екологічній оцінці 

10 жовтня минулого року. І в законопроекті я не бачу відображення і цієї 

позиції, хоча там з однієї статті громадських слухань ми вже маємо аж 3, цілих 

3. 

Я хотів сказати за інше. Звісно, ми тільки за те, щоб законодавство 

вдосконалювалося. І як сказав Ігор Валентинович, це перший крок, нарешті, 

можливо, до Містобудівного кодексу. Тому що, як на мене, законопроект 6403 

повинен був мати назву не "внесення змін", а "нова редакція Закону "Про 

регулювання містобудівної діяльності", тому що вносяться зміни до 33 статей 

із 44-х цього закону.  

Питання інше. Хто буде реалізовувати ці закони прийняті? От це 

питання також, випереджаючи мене, підняв Ігор Валентинович і я його 

підтримую. В нас із 40 утворених на сьогодні об'єднаних територіальних 

громад уповноважений орган містобудування і архітектури утворений тільки 

у двох, на жаль, значить. Ну, я вже не кажу про те, що із 27 районів і 6 міст 

обласного значення Вінницької області фахівцями архітекторами за освітою 

забезпечено тільки 9.  

На сьогодні ми маємо взагалі катастрофічну ситуацію із кадровим 

забезпеченням на рівні міст обласного значення. З шести міст обласного 

значення в нас архітектор є тільки в одному місці. Буквально місяць назад 

звільнився архітектор міста Вінниці.  
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Тому я вважаю, що і ці питання повинні якби найти своє відображення, 

хоча вони і відображені в законопроекті, як сказала Оксана Василівна, і уже 

якби паралельно потребує внесення змін і до Закону "Про архітектурну 

діяльність", але я хотів би, щоб члени комітету почули про те, що це дуже і 

дуже велика проблема. 

Я розумію, що кадри, кадрове питання, воно в усіх сферах актуальне на 

сьогодні. Але для того, щоб реалізувати нами задумане насамперед потрібні 

люди, ну, не тільки за фахом, а і з досвідом, тому що фах ще нічого не 

говорить, а от із досвідом… Колись в радянські часи була постанова, ну, Ради 

міністрів, там, РСР, яка зобов'язувала архітектора працювати на одному місці 

не менше 10 років. щоб він реалізував положення містобудівної документації 

за його якби діяльність.  

Безумовно, підтримуючи законопроект, ну, можливо, я не дав відповіді 

на ті запитання, Дмитре Йосиповичу, які ви задавали, але ж ми якби готувалися 

кожен окремо. Але хочу сказати, що потрібно вносити також зміни, окрім 

Закону "Про архітектурну діяльність" щодо фахового забезпечення і статусу 

уповноважених органів у складі виконавчих комітетів об'єднаних 

територіальних громад також і в Закон про місцеве самоврядування. який, до 

речі, передбачає і утворення таких органів тільки в містах, тільки в містах, 

хоча Закон "Про архітектурну діяльність", до речі, 99-го року, він передбачає 

можливість утворення таких органів навіть у виконкомах сільських рад.  

Ну, підсумовуючи все-таки. Актуальність… Я не бачу, вірніше, потреби 

змінювати набори, зміст містобудівної документації на сьогодні, тому що, як 

я вже сказав раніше, я досить комфортно почуваю себе у тих рамках, які 

нами…і закон про регулювання, і державні будівельні норми. До речі, у нас на 

часі  також і внесення змін до них, ну, природно ці зміни будуть і повинні бути 

внесені у зв'язку з набранням, я так думаю, чинності цього закону у 

найближчий час.  

І давайте якби все-таки урегулюємо питання цим законом стосовно 

просторового розвитку, ну, насамперед територіальної громади. Тому що 
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питання просторового розвитку, воно стосується не тільки конкретно в межах 

населеного пункту, а в цілому у межах територіальної громади. І ми в цьому, 

звісно, що на сьогодні відстаємо від наших сусідів,  Вишеградської четвірки, 

зокрема, ну, і європейських країн. І, закінчуючи так само, як і закінчував свій 

виступ Ігор Валентинович, я все-таки бачу, ну, неостаточне вирішення всіх тих 

питань, які назріли у сфері містобудівної діяльності, все-таки у 

Містобудівному кодексі, який об'єднає, як на мене, сьогодні я підраховував 

десь близько, ну, сім – це рамкових наших законів,  а взагалі десь близько 40 

нормативно-правових актів України нарешті в одному.  

Тому що я бачу по запропонованих у проекті цього законопроекту 

змінах, там прописується в статтях, які стосуються розроблення генеральних 

планів, детальних планів територій, і уже набори креслеників, графічні чи 

пояснювальні записки. От я не  розумію для чого це робиться, коли, ну, у нас 

є також державні будівельні норми, які є нормативно-правовими актами на 

рівні з законами, і ними повинні ми послуговуватися. Ну, власне, все, що я 

хотів сказати.  

Дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Шановні колеги, будь ласка, Бєлєнко Надія Вікторівна, начальник 

Управління містобудування та архітектури – головний архітектор Одеської 

області. Будь ласка. 

 

БЄЛЄНКО Н.В. Добрый день, коллеги. Я, конечно, много было сказано 

и все, что сказано, так же само в Одесской области есть проблематика. То, что 

вы перечислили, я поддерживаю Оксану Валентиновну и Игоря 

Валентиновича, и Леонида Павловича. Потому что, если спуститься на землю, 

мы с утра до вечера отрабатываем эти проблемы в районах. Проблема с 

кадрами большая, то, что совмещено ЖКХ с архитектурой, не дает 

возможности полноценно архитекторам реализовывать свой вектор в районах. 
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На сегодняшний день мы как бы приняли решение проводить работу по 

законодательству не только с главами районных администраций, но еще и с 

главами сельсоветов для того, чтобы помочь архитекторам районов выполнять 

свои обязанности, так как есть проблема в кадровая. И я поддерживаю на 

сегодняшний день то, что есть, скажем так, неурегулированные моменты 

Закона о градостроительной деятельности с Законом про СЭО, потому что есть 

проблема в проведении общественных слушаний и в получении висновков от 

служб. Потому что по Закону о градостроительной деятельности у нас 20 дней 

на рассмотрение, а по Закону про СЭО – 30 дней.  

Также у нас сформировано около 32 громад, 4 из них только вот 

проходят сейчас первые выборы. Также работаем с главами громад и 

обращаются они к нам, и очень, конечно, не хватает вот этого понятия о 

пространственном планировании, то есть оно очень нужно, необходимо для 

того, чтобы развивались громады, для того, чтобы предусматривали уже на 

своих территориях экономический и социальный вектор то есть как бы и могли 

уже может быть даже те моменты, которые не учтены в схемах районов, а они 

у нас достаточно давно согласованы и есть там много того, чего хотелось бы 

менять, то есть это можно уже отразить в схемах планирования громад .  

Поэтому на сегодняшний день считаю, что…. Коллеги, поддерживаю 

вас и на сегодняшний день, вам не нужно рассказывать, вы знаете, что 31 

января 18-го года в коммунальную собственность начали выделять земли 

территориальным громадам, громады должны с ними работать. И, 

естественно, законопроект очень нужен. И считаю, что нужно как бы 

поддержать максимально в короткие сроки, ну, и в общем-то, в принципе, 

реализовывать все то, что в нем заложено.  

Все. Спасибо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Надія Вікторівна, дякую. Ви – одна з небагатьох, хто 

вклалися в регламент.  
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Шановні колеги, перед тим, як надати слово наступному колезі, я хочу 

звернути увагу учасників круглого столу на такий методичний матеріал, він 

кожному розданий,  це матеріал круглого столу. Тут є змістовна частина 

самого закону, і, починаючи з 52 сторінки, є рекомендації, які пропонуються 

розглянути. Звичайно, ми їх підкоригуємо із врахуванням тих пропозицій, які 

лунали безпосередньо під час виступів, але хотілось би, щоб теж там 

ознайомилися. Тому, я думаю, що в кінці ми б його взяли би до уваги і з 

врахуванням пропозицій би затвердили і потім надіслали би вже остаточні 

рекомендації всім учасникам нашого круглого столу.  

Будь ласка, Горбатюк Олег Васильович, голова Рукшинської ОТГ,  

Чернівецька область. 

 

ГОРБАТЮК О.В. Доброго дня всім присутнім! Ми одні з перших почали 

розробляти генеральний план, попередньо розробляли планування території і 

одночасно працювали над стратегією розвитку громади. Були, виникали 

проблеми із казначейством, тому що не передбачалося фінансування таких 

робіт, потрібно було доводити, що це робота, і тому такий закон дуже 

потрібен. Тому багато ОТГ і відмовлялися від подібних робіт, тому що 

виникали такі юридичні моменти.  

І надзвичайно актуальний… наприклад, для себе ми це з'ясували те, що 

ми маємо станом на сьогодні і з чим ми працюємо. Виникла проблема, 

з'ясувалося те, що в нас, наприклад, немає, де розмістити сміттєзвалище. В 

кількох населених пунктах проблема із кладовищем. Тому що плани були в 

наших населених пунктів 60-х років, відповідно, це все змінилося, абсолютно 

зовсім інша картина, і говорити про те, що цей закон актуальний, то це просто 

вже сто раз повторювати одне і те саме.  

З цього що би ми хотіли попросити ще, щоби було враховано, це те, що 

окрім генплану потрібен так само і детальний план населених пунктів, тому 

що це є можливість зарезервувати земельні ділянки для громадських потреб, 

що буде потрібно. І це є детальний розробіток конкретного  населеного пункту. 
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І інше це те, що генплан розглядається раз у 5 років, можна переглядати, але 

хоча би фрагментарно можна було б вносити зміни, тому що, якщо з'явиться 

якийсь  інвестор, чекати 5 років це буде  проблема і громада може втратити 

інвестора. Тому це дуже важливо так само це врахувати.  

Ну, і, напевно, що стосується чи має власник  землі право ініціювати? 

Напевно, треба дати таку можливість через громадській  слухання. Тобто, щоб 

було  це все узгоджено. Тому що людина, якщо  він власник планує розвивати 

свій бізнес, то він має право на те, щоб бути активним учасником цього 

процесу.  

Ну, і, звичайно,  що підтримую позицію те, що повинно в громадах бути 

якось узаконений архітектор. У мене все. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Дякую, Олеже Васильовичу. 

Будь ласка, Мироненко Вікторія Борисівна, начальник відділу 

містобудування  та архітектури, головний архітектор міста Ніжин, 

Чернігівська область. 

Так, трошки голосніше, будь ласка. 

 

МИРОНЕНКО В.Б. Колеги, народні депутати і всі  присутні. Щодо 

надання  пропозицій до законопроекту, то як я  уже чула, озвучені  колегами. 

Я пропоную  спростити процедуру внесення змін до генерального плану 

населеного пункту відповідно до зонінгу. Виникають випадки, коли  

запланована документація з просторового планування функціонального 

призначення на території не відповідає існуючому використанню або  

цільовому призначенню земельних ділянок, які перебувають у  приватній 

власності, що приводить до порушення приватних та громадських інтересів.  

Ну, наприклад, у місті  Ніжині, ще  можна сказати, свіжий  генеральний 

план, затверджений у 17-му році і також зонінг. Але вже є такі точкові 

випадки, що навіть у судах це все оспорюється і приводить до скандальних 

випадків.  
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Тому я пропоную, щоб трошки зменшити  терміни  внесення змін до  

генерального плану. Наприклад, у законі прописано, що цим можна змінювати 

не частіше ніж один раз на 5 років або дострокове внесення змін можливе за 

результатами містобудівного моніторингу забудови, що тягне за собою 

додаткові випадки, витрати із місцевого бюджету. Ну, пропоную скоротити 

такі терміни. Можливо, через 3 роки. Це було б доцільно. Вже ми на цю тему 

з колегами говорили. Або, можливо, якось деталізувати це детальними 

планами, можливість змінювати цільове призначення земельних ділянок.  

Ну, такі в мене пропозиції. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Шановні колеги, у нас перелік тих, хто попередньо записався на виступи, 

закінчився. У нас є ще час у нашому блоці, який ми умовно назвали 

"політичним". Хто ще хотів би виступити, є бажання? Да, от подумайте, будь 

ласка, і прохання представлятися, щоб під стенограму і в подальшому щоб ми 

могли спиратися офіційно вже на думку, яку будуть висловлювати. Будь ласка.  

 

ТИШКУН Р.Ю. Тишкун Роман – начальник служби містобудівного 

кадастру міста Рівне. Якщо ставити питання щодо захисту приватної власності 

чи просторового планування, виникає найперша проблема – це доступ до 

даних Державного земельного кадастру, а саме розділ каталогів координат. І 

так як в законі написано, що містобудівний кадастр ведеться з урахуванням 

даних Державного земельного кадастру, то на сьогоднішній день ніде в 

Україні цього не реалізовано.  

Наступне питання, що стосується оприлюднення містобудівної 

діяльності. В законі написано і пропонуються такі ж самі зміни – через 30 днів 

після затвердження даної містобудівної документації. Є пропозиція, в нас є 

досвід обміну, ну, обміну, ну, співпраця в нас є з містом Люблін і практика 

полягає в тому, що вони оприлюднюють проект затвердження містобудівної 

документації ще до того як його приймають, щоб на громадських 
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обговореннях чи на містобудівній раді це було доступно, ну, для публіки і для 

всіх громадян. Поки що все.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Колеги, хто ще хотів би висловитися, може, задати питання? Будь ласка.  

 

БОРШОВСЬКИЙ О.І. Доброго дня. Олег Боршовський, головний 

архітектор міста Ужгорода. Хотів підтримати даний законопроект і, крім того, 

дійсно виникає питання щодо один раз за 5 років внесення змін в генеральний 

план міста, ну, населеного пункту.  

Тут питання трошки проблематичне в тому, що ми всі бачимо як довго 

розробляється генеральний план міста. Він розробляється 2 роки, так. За 2 роки 

міняється повністю структура міста, якщо ми бачимо інтенсивність забудови, 

виділення земельних ділянок, зміна цільового призначення. Тому тут питання 

полягає в тому, що сам генеральний план він має бути гнучкий та як дійсно 

просторова документація. Тобто ми маємо підходити в першу чергу до потреб 

міста, щоб ми могли дальше нормально розвиватися. 

І сама велика проблема, також підтримую те, що… Я ще з 2002 року на 

посадах і ми завжди кожен раз обговорюємо внесення змін в законодавство, 

але ніхто не обговорює питання Містобудівного кодексу. 

Чому в нас виникають всі оці проблеми, які ми зараз бачимо, ми міняємо, 

міняємо, міняємо. Бо, якщо би був Містобудівний кодекс, зовсім по-другому 

би ставилися до містобудівної діяльності, а саме: у нас є Повітряний кодекс, у 

нас є Земельний кодекс, у нас є Водний кодекс. Всі кодекси починають 

диктувати нам те, що ми маємо робити на нашій території. Тут має бути 

поєднання тих всіх кодексів в один кодекс, то містобудування – це є основне 

над чим треба працювати. 

І от ці питання, які тут піднімаються, це весь результат того, що, в першу 

чергу, в 94-му році було прийнято Земельний кодекс України, де дали дозвіл 



25 

 

надавати земельні ділянки безкоштовно. І зараз більшість територія міст – це 

є індивідуальна житлова забудова, яку, в принципі, ми дальше не можемо 

проводити і правильно працювати, розвивати місто. Тому і наглядно нам 

потрібно змінювати цільове призначення, об'єднувати ці земельні ділянки. 

Тому на часі внесення змін в даний закон і розробка нового Містобудівного 

кодексу.  

Дуже вам дякую.   

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі!  

Слушне зауваження. Дійсно, дуже було би правильно врегулювати 

більшість питань містобудування універсальним документом, яким і має бути 

такий кодекс.  

Але, ну давайте згадаємо, що, наприклад, Житловий кодекс у нас взагалі 

з часів ще Радянської РСР, а там провідна роль Комуністичної партії 

встановлена, а, наприклад, зараз на розгляді в парламенті знаходиться 

Виборчий кодекс.  

Є питання, ми працюємо над цим. Але зрозуміло, і ми з цього теж 

починали засідання нашого круглого столу, що основна мета внесення змін у 

Закон про містобудівну діяльність, якраз законопроектом 6403, – це створення 

і юридичне забезпечення, законодавче забезпечення діяльності саме 

об'єднаних територіальних громад. Це ті визначення, які там 3-4 роки назад 

вони ще… навіть не існувало їх в юридичній стилістиці нашого парламенту.  

Друзі, дякую.  

Будь ласка, там ще руку піднімали – да? Будь ласка, представляйтесь. 

Слухаємо вас. Спасибі.  

 

КАСІМОВ М.М. Добрий день. Управління архітектури та 

містобудування Одеської міської ради, Касімов Марат Михайлович, заступник 

начальника. 
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Я б хотів, по-перше, підтримати деякі положення закону стосовно, в 

першу чергу, правил забудови. З досвіду реалізації генерального плану міста 

Одеси і з досвіду реалізації плану зонування території, можу констатувати, що 

закон дуже правильно виносить місцеве правило забудови з видів 

містобудівної документації і відносить їх до окремої роботи, яка має робитися 

міською радою.  

По-друге, стосовно креслень у складі містобудівної… у складі детальних 

планів територій, у нас ДБН наводять багато різних ліній зараз: червоні лінії, 

зелені, жовті, блакитні лінії. Але в законі, в проекті закону, в тій редакції, яку 

вдалося побачити, не прописано, що ці лінії мають бути відображені на 

відповідних кресленнях генеральних планів та детальних планів територій. 

Наприклад, пропозиція в основному кресленні детального плану територій 

мають бути зазначені зелені лінії як межі озеленених територій. Стосовно 

червоних ліній. В проекті закону десь відображено, десь не відображено, що 

це може бути окремий вид містобудівної документації. Я б хотів підкреслити, 

що план червоних ліній може бути окремим видом містобудівної документації 

і він є дуже потрібним в багатьох випадках, там, де немає сенсу розробляти 

генеральний план в цілому, наприклад, для районів індивідуальної житлової 

забудови досить достатньо мати план червоних ліній як регулюючу 

документацію.  

Ну, і останнє. Хотів би підкреслити, що зараз в Одесі триває декілька 

громадських слухань стосовно містобудівної документації. І ситуація, яка 

склалася з Законом "Про стратегічну екологічну оцінку" – це один вид 

громадських слухань. Він нас відсилає на Закон "Про регулювання 

містобудівної діяльності" і це інший вид громадських слухань. Закон цей 

відсилає на Постанову Кабміну 555, це там зовсім третє щось, а постанова 

Кабміну відсилає другим пунктом знов на Закон "Про стратегічну екологічну 

оцінку". Для нас от в місті склалася ситуація неприпустима, ми не можемо 

зрозуміти, яким чином в результаті проводити громадські слухання стосовно 

містобудівної документації.  
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Тому в мене, ну, велике побажання і прохання, я готовий включитися, 

прописати в проекті закону, який ми зараз обговорюємо, детально порядок 

громадських слухань. Хай він буде з більшим впливом громадськості або з 

меншим впливом громадськості, але він має бути чіткий і зрозумілий всім 

сторонам цього процесу. 

Дуже дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. 

Будь ласка, хто ще хотів би висловити думку? Будь ласка. 

 

ПОЛІВАНОВА Т.О. (Не чути) …Харькова, директор департамента …. 

архитектуры. Ну, мы помним прекрасно, что… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз повторіть, будь ласка.  

 

ПОЛІВАНОВА Т.О. Главный архитектор города Харькова, директор 

департамента градостроительства и архитектуры – Татьяна Поливанова. 

Мы прекрасно помним, что в 2011 году, значит, Закон "О регулированию 

градостроительной деятельности" был очень прогрессивным, это был шаг 

вперед, это разработка зонинга и так далее, это упрощение получение 

исходных данных и получение разрешительных документов на строительство. 

Два года мы разрабатывали эту всю градостроительную документацию, я в 

отношении города Харькова, у нас разработана вся градостроительная 

документация в соответствии с законодательством действующим, потрачены 

серьезные бюджетные деньги, достаточно большой процент детальных планов 

территорий. Теперь мы как бы получаем совершенно измененный Закон "О 

регулировании градостроительной деятельности", революционный, скажем 

так, закон и как бы возвращаемся теперь назад. У нас с внедрением этого 

закона получается, что мы опять в нулевой позиции, снова какое-то 

финансирование, бюджетные деньги, как, кстати, не определено до сих пор 
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какие бюджетные деньги, то ли это деньги из местного бюджета, то ли это 

страна будет выделять деньги на выполнение этой градостроительной 

документации. К тому же, я так понимаю, в течении 4 месяцев будут, готовятся 

новые нормативные акты по разработке этой новой градостроительной 

документации, поменялась совершено терминология, само понятие 

"градостроительная документация", я так понимаю, скоро будем забывать и 

будем его превращать в некое понимание пространственное планирование 

территорий. Ну, это, допустим, второй момент. Но, а время? Пока 

нормативные эти акты по разработке документации. Пока… В этом году уже, 

я так понимаю, денег никто не увидит, потому что уже бюджеты уже все 

закрыты на местах, значит, это следующий год. Значит, следующий год это год 

у нас на выполнение, попытка выполнить новую, разработать 

градостроительную документацию, потом ее утвердить. А все это время каким 

образом мы будем заниматься нашей градостроительной деятельностью? 

Каким образом мы будем выдавать исходные данные на строительство и 

проектирование? Что это будет? Никоем образом ничего не определено.           

При всем при том, что я действительно…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто ужас.  

 

ПОЛІВАНОВА Т.О. …хочу отметить, что…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зараз пояснимо вам…  

 

ПОЛІВАНОВА Т.О. Что?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, давайте таким чином. Ну, перше, законопроект 

6403, він стосується тільки того, тієї документації, яка планується 

розроблятися і буде розроблятися у відповідності після прийняття цього 

закону. Вся документація, яка розроблена, вона є сталою і вона діє, у вас нічого 
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там не порушується. Ну, що ж ви вважаєте, що ми настільки вже нерозумні, 

що в колапс ведемо всю будівельну галузь чи галузь по містобудівній 

діяльності. Ще раз давайте, друзі, багато питань, щоб ми чітко зрозуміли. Цей 

закон стосується тільки тої документації, яка буде розроблятися. Те, що у вас 

розроблено, будь ласка, користуйтеся. Будете вважати за необхідне внести 

зміни, будь ласка,  коригуйте це з тим законодавством, яке буде прийнято, 

добре?  

 

ПОЛІВАНОВА Т.О. Добре.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто спокійно, нічого тут такого революційного. Нам 

дуже приємно, звичайно, депутатам бути... 

 

ПОЛІВАНОВА Т.О. Ну, согласны, что все сначала начинаем?  Ну, 

вероятно, будем жить лучше. Кстати, между прочем, очень интересные такие 

позиции. Например… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, почекайте, нічого ми спочатку не починаємо. 

Ще раз я кажу: та документація, яка розроблена і затверджена відповідно до 

діючого на сьогоднішній день законодавства, вона діє. Нова документація, 

будь ласка, при розробці її будете користуватися тоді, коли буде прийнятий 

цей закон, коли він вступить в дію, коли наші шановні виконавчі органи, в 

першу чергу міністерство, розробить підзаконні акти – і тільки тоді ви будете 

вносити відповідні зміни в документацію, яку будете створювати. Зараз все 

нормально. Зараз у вас залишається та документація, яка прийнята, і 

спирайтеся на неї, видавайте містобудівні умови обмеження. От. Тому все, все 

добре. Добре? 

 

ПОЛІВАНОВА Т.О. Но вы практически успокоили нас. Ну, будем 

стремится, как это написано, к выполнению статьи 9… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Це ж зрозуміло. Слухайте, ну, якщо ми працюємо, 

наприклад, над новим Кримінальним кодексом, це не означає, що по всій 

країні зараз злочинці можуть робити злочини і не відповідати за свої 

правопорушення. Добре.  

Дякую. Спасибі. Дякую за… 

 

ПОЛІВАНОВА Т.О. Замечательная фраза в статье 9 – это про 

европейские стандарты жизни, к которым мы должны стремится в этом законе. 

Там четко написано. Вот поэтому будем стремится.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, да?  Будь ласка... 

 

ГАЛЬЧЕНКО А.В. Да. Дмитро, Дмитро Йосипович…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Є коментар від мого колеги Гальченка Андрія. 

 

ГАЛЬЧЕНКО А.В. Дуже дякую. 

Смотрите, я вам отвечу на ваш вопрос. На самом деле то, что вы сейчас 

чем обеспокоены.  Законопроект на самом деле нужен. Здесь круглый стол 

обговаривает все вопросы связанные с тем, каким он должен быть на самом 

деле. И еще придут от вас предложения, которые непосредственно будут 

включены в этот законопроект как предложение. Поэтому не нужно сейчас 

говорить о том, что вот здесь мы остановились именно на том, что вот должно 

быть именно так – нет, каждый… Здесь вот очень хорошее предложение от 

ОТГ. Очень хорошее предложение по  кодексу от Ужгорода. Это на самом 

деле, это именно те предложения, которые мы будем дальше в нашей работе 

враховувати. То есть не надо так переживать о том, что это вот все, есть какая-

то там черта, за которую нельзя переходить. Поэтому все предложения так же, 

Дмитрий Йосипович, все предложения, которые будуть, дійсно від цих громад 
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і в усіх наших тут архітекторів, да, чи людей, які займаються цією справою, 

все буде враховано. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не падайте до выстрела, имеется в виду. 

 

ГАЛЬЧЕНКО А.В. Ну, да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. 

Хто, будь ласка,  ще хотів би сказати? Будь ласка. Будь ласка. 

 

_______________. Я немножко хочу отойти от законопроекта. Вот 

обсуждали с коллегами. У нас есть Державна архітектурна будівельна 

інспекція, яка має в своїх повноваженнях перевіряти органи архітектури 

містобудування, да. Тільки от питання: архітектори, які... проверяет инспектор 

вот без архитектурного образования. У меня вот вопрос большой, то есть как 

бы вот хотела бы вынести, да, на круглый стол. То есть возможно это как-то 

изменить, чтобы в ГАСКе, допустим, было, ну, как бы, да, узкий профиль, 

который имеет право проверять архитекторов. Либо убрать вообще эту 

функцию у них, да, потому что как бы проверяют те, кто не имеет право по 

сути проверять, потому что нет соответствующего образования. Такое 

предложение.  

И вот еще одно. Может быть, на базе министерства создать как бы 

государственный комитет по вопросам градостроительства и архитектуры, 

который будет постоянно действующий как бы, да, и мы будем обсуждать там, 

ну, реально болезненные темы, проблемы и решать это в большем и активном 

ракурсе. Вот как-то так.  Как единый орган, да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже слушна пропозиція. Час від часу, друзі, я вам 

хочу сказати, у нас лунають пропозиції, щоб взагалі це міністерство 

перетворити в державний комітет. Але, я думаю, що наші колеги будуть тільки 
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радіти від того, що ми додатково ще створимо такий  комітет. Це такий 

напівжарт. 

Да, будь ласка. Будь ласка. Представляйтесь і висловлюйте думку.  

 

ТЕКЛЮК В.Я. Донецька область, виконуючий обов'язки головного 

архітектора області Теклюк Василь Якович. Ну, хочу сказати, що, мабуть, не 

один проект не може бути ідеальним. От. Але ж хочу звернути увагу, як на 

мене, то найважливі частини цього проекту, а саме, мені здається, що цим 

проектом значно розширені повноваження громадськості в частині 

обговорення проектних рішень. І це є з моєї точки зору дуже великим плюсом.  

Друге. Введене поняття розроблення схем планування територій громад, 

що надасть дійсно можливість громадам, можливість довгострокового 

стратегічного планування. Тільки за ці два положення, вважаю, "за" і проект 

повинно приймати.   

Щодо конкретних пропозицій. То, мені здається, я підтримую головного 

архітектора Львівської області в частині того, що необхідно внести у 

"Перехідні положення" доповнення щодо внесення Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" в статтю 31 частину "б" делеговані 

повноваження, а саме: "До відання виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад належить організація роботи, пов'язаної зі створенням і веденням 

містобудівного кадастру населених пунктів". Цю фразу, мабуть, слід 

доповнити фразою "та об'єднаних територіальних громад", бо ці території 

випадають з ведення кадастру.  

І з мого боку слід звернути на частину дванадцяту у статті 16 проекту 

закону, а саме: "Здати затвердження плану об'єднаної територіальної громади 

раніше затверджена документація з просторового планування, містобудівна 

документація, в тому числі генеральні плани, плани зонування та детальні 

плати території населених пунктів, які ввійшли до складу об'єднаної 

територіальної громади вважаються такою, що втратила чинність". Це дуже 
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підозріла норма. Тут треба дописати фразу "в тій частині, яка протирічить 

проектним рішенням схеми планування".  

Дякую за увагу.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Друзі, ну, я думаю, що якщо ми чуємо, ну, принаймні на рівні керівників 

архітектурних… головних архітекторів областей підтримку Донецької 

області, області нашої Львівської, то принаймні ми цим круглим столом 

продемонстрували те, що об'єднали Україну з заходу до сходу чи з сходу до 

заходу. 

Дякую. Дякую, друзі.  

Колеги, Олександр Володимирович, це до нас  з вами, ми, я думаю, що  

серйозно попрацювали в цьому питанні.  

Друзі, хто  ще  хотів би сказати. Будь ласка, ще є декілька  хвилин у нас 

в цій частині. Значить, давайте і знову ж таки… А, будь ласка.  

Будь ласка, Сергій Ярославович. 

 

БІЛОУС С.Я. Я прошу перший слайд. Давайте я не буду тут зачитувати, 

просто прокоментую ту ситуацію аналітичну, яка на сьогодні є, вона така 

досить серйозна, принципова. Але я трошки з іншої сторони  зайду, я не буду 

конкретизувати ті питання, які задавали  наші колеги, ми над ними працюємо 

і  ми розуміємо про що… і більшість з них відображена в законопроектів. 

Перед цим хотів би сказати, шановні колеги, що  міністерство не стоїть на місті 

і  спільно з  комітетом ми працюємо  над глобальними питаннями, які 

стосуються містобудівної діяльності.  

Перше. Це концепція публічного управління. Є доручення уряду і це 

концепція це те, що ви всі говорите про містобудівний кадастр, він повинен 

бути єдиним джерелом отримання інформації всієї будівельної галузі, 

включаючи там буквально і електронний кабінет забудовника, ну, все, що 

тільки може бути, так – перше.  
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Друге. Ми започатковуємо цю концепцію, ми  сьогодні  її розглядаємо в 

міністерстві, є створена  робоча група, ми започатковуємо  ряд круглих столів, 

там вибрані напрямки, вони між собою взаємоузгоджені і по цих напрямках ці 

круглі  столи будуть відбуватися починаючи  з 25 числа. Всі ви не сьогодні-

завтра отримаєте, присутні, це стосується уповноважених органів 

містобудування, архітектури і тих, хто забажає, будь ласка, ми абсолютно 

відкриті, доступні до вирішення питань стосовно розгляду і надання 

пропозицій, будете запрошені на ці круглі столи. Це перше.  

Друге. Якраз концепція публічного управління і законопроект, який 

зараз  є,  хоча я згідний з колегами, що там  на сьогодні деякі  питання вже є 

неактуальні, тому що, дійсно, два роки  ніяк не може пройти і це не наша з 

вами тут вина, так. Але надзвичайно важливо те, що якраз оці дві речі –   

концепція і цей законопроект – вони є  основою Містобудівного кодексу. 

Міністерством також утворена робоча група, в робочу групу ввійшли частково 

і  головні архітектори областей, і органи місцевого самоврядування, до речі, і 

Асоціація міст України, і представники комітету в тому числі.   

Тому я ще раз, ми передаємо ось у цю робочу групу, і, будь ласка, 

включимо всіх, хто забажає, до цієї роботи.  

Але при цьому хочу сказати, що Містобудівний кодекс – це не проста 

річ. Для того, щоб над ним працювати, ми і так стикнулися з тим, що є дуже 

багато неврегульованих питань. Тому зараз перший крок – обов'язково 

прийняття цього законопроекту, подивитися, як все працює на місцях, які 

будуть помилки, а тоді беремося за Містобудівний кодекс. Це єдиний шанс 

там не наламати дров.  

Наступне, на що хотів звернути увагу, вертаючись до тієї… буквально 

коротесенько, Дмитро Йосипович, це до того, що сказали про генеральні 

плани. Хочу сказати, шановні колеги, законопроект 3038 ………… чітко 

регулює ці питання, стаття 17, здається, абзац восьмий: генеральні плани, вони 

є безстрокової дії, те, про що  Дмитро Йосипович казав. Безстрокової дії! Ніхто 

вас не заставляє розробляти нові. Є нижчий рівень містобудівної документації, 
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детальний план територій, зонінг – будь ласка, напрацьовуйте ваші зміни, 

вносьте зміни до генерального плану, і таким чином зберігайте і бюджет, і 

кошти, які  сьогодні потрібні там, у громадах.  

І я хочу перейти буквально 5 хвилин до тієї інформації, яку хотів 

показати. Верніться, будь ласка, до попереднього слайду. Ще вперед! Ще 

вперед… назад, назад, назад, вірніше, назад! Ось тут, будь ласка.  

Подивіться уважно на цей слайд. Я хотів сказати, знову дуже було багато 

про об'єднані територіальні громади – так? Хочу сказати, як ми на це 

дивимося. Ми не можемо допустити, щоб сьогодні 9,1 мільйона осіб на 

території 215… 2 тисячі квадратних кілометрів просто залишалися без 

покриття документації з просторового планування. Це просто помилка 

жахлива, ми розуміємо. Щоб не було так, як у Польщі: буквально, прокласти 

дорогу, якусь інженерну магістраль або між якісь… транспортну якусь  

структуру потрібно зробити чи провести якісь інженерні комунікації, потрібен 

на кожен такий випадок закон… урядове рішення. Це просто катастрофа! І 

вони… Працюючи з ними, ми зрозуміли, що цього допускати не можна. Тому 

абсолютно підтримую це питання стосовно того, що документація з 

просторового планування повинна бути.  

Я дуже дякую пану Горбатюку, він висловив те, що я завжди переживаю, 

про що я говорю. Він сказав дуже просту річ: повинен бути архітектор. 

Сьогодні голова громади, він не може сам вирішувати містобудівні питання. 

Йому… І це про те, коли ми зустрічалися з головами громад у Львівській 

обласній державній адміністрації і практично 12 чоловік, новопризначених 

голів, ну, дуже важко їм відповісти ні на одне питання, їм було дуже важко. 

Тому… Прошу наступний слайд. 

Тепер хочу вам показати, подивіться, яка сьогодні ситуація, знову ж таки 

аналітика по державі, це дуже важливо і я прошу народних депутатів звернути 

на це увагу. Ми сьогодні маємо забезпечення центральними планами 

населених пунктів, подивіться, понад 70 відсотків – це зеленим, але там 80 

відсотків - це максимально по областях, червоне до 50 відсотків. Подивіться, 
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майже червоне. Ще рік ми не приймемо цей законопроект і ми будемо мати 

все червоне поле на території України.  

Стосовно актуальних генеральних планів тих населених пунктів, які 

сьогодні являються основою громад. З лівої сторони внизу подивіться: селища 

– 41 відсоток, а села – тільки 11,4. Тобто фактично 97 відсотків, ну, грубо 

кажучи, там трошки натягнута ця цифра, я знаю, звідки вона взялася, так, з тих 

громад, які сьогодні розробили підпільно, скажемо так, всупереч 

законодавству цю документацію.  

Наступний слайд, будь ласка. Тепер те, що говорили про співвідношення 

архітекторів і їхнього фахового рівня. От, будь ласка, на цьому слайді показано 

громади по Україні, зверху, бачите, так, через дріб з лівої сторони показано 

відсоткове співвідношення, скільки там уповноважених органів, а там, не 

дивіться на ці цифри, там, наприклад, 34…  50 відсотків – це також і служби 

землевпорядні, які сьогодні виконують функції, які повинен виконувати 

уповноважений орган містобудування і архітектури. А з правої сторони 

відсотки, а скільки ж фахівців. Сьогодні на цих посадах, вибачте мене, ну, 

працівники, викладачі історії, там, географії і так далі. Давайте будемо 

реалістами. І це серйозне питання. 

Наступний слайд, будь ласка. Шановні колеги, дуже хочу звернути увагу 

на наступне і, Дмитро Йосипович, буквально 2 хвилинки. Надзвичайно 

важливе питання – рівень обізнаності щодо змін міського середовища. На 

цьому слайді показано, просто зроблена аналітика на 10 містах, уважно 

вдумайтесь, про що розмова. Рівень обізнаності щодо змін міського 

середовища. Вибрані були 10 міст із територіями, які забудовувалися в цих 

містах, і сьогодні, подивіться, рівень обізнаності в Києві - 26 відсотків, Харків 

– всього-на-всього 15, Запоріжжя – 10, Луцьк – 12, Херсон – 7,5 відсотки. Це 

громада, це говорять тут про громадські обговорення і так дальше. Отак 

громада сьогодні, вона не знає, рівень обізнаності – нульовий. Тобто влада 

місцева не працює, законодавство в цих питаннях не працює, хоча є відповідні 
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доручення стосовно висвітлення  місцевої документації, але це от робота з 

громадами.  

Наступний слайд, будь ласка. Дальше. Рівень задоволення змінами 

міської території в районі постійного проживання. Також вибрані території ті, 

які... чи задоволена от громада в тих невеличких територіях, де відбувається 

будівництво. От дивимося: задоволення міста Києва – 29 відсотків, Харкова – 

20, Запоріжжя – 35, Луцьк – 30, ну, Херсон – 52 відсотки. Ну... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути) 

  

БІЛОУС С.Я. Тому, шановні колеги, це, я вважаю... 

 

_______________. ...задоволені. 

 

БІЛОУС С.Я. Тому, що... але це, це ключові питання цього 

законопроекту. Я вважаю, що якраз оці ключові питання, вони, якщо взяти по 

великому кругу, все те, про що говорите, у цих питаннях. Отут, в цих 

питаннях. І я вважаю, що ті питання, які були озвучені, і ті, я озвучив, вони 

абсолютно врегульовують... врегульовуються законопроект 6403, який дійсно 

треба підтримати і треба рухатися вперед.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергію Ярославовичу.  

Це знаєте, як в прислів'ї східному: "Знания умножает скорбь", да. Вот по 

Херсону как раз примерно плюс-минус така ситуація. 

Друзі, значить, що у нас зараз відбувається. Ну, по-перше, ми підійшли 

фактично до кінця нашого першого блоку. Я знову ж таки всіх просив би 

повернутися до тих рекомендацій. Думаю, був час, ну, змістовну частину 

мається на увазі, там, де ми рекомендуємо передивитися. Ще раз хочу сказати: 

ми не будемо влаштовувати ніякі голосування, це і не потребує регламент 
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проведення нашого круглого столу. Але обов'язково всі ті речення, які 

звучали, да, всі пропозиції ми обов'язково врахуємо.  

Руслан Петрович, будь ласка,  треба направити учасникам всім круглого 

столу. Як ми далі плануємо працювати. Зараз я просив би свого колегу  -

заступника комітету Олександра Кодолу провести друге, друге коло, другий 

блок нашого круглого столу. І хочу сказати, що у нас присутня і берез участь 

у круглому столі потужна і серйозна робоча група. От якраз Сергій 

Ярославович, Сергій Ярославович Білоус – директор департаменту 

Мінрегіонбуду, Казімірова Ірина Ігорівна – заступник голови секретаріату 

нашого комітету. Є консультанти комітету: Руслан Голуб, Куделін, Манцевич 

Юрій Миколайович, є експерти Асоціації міст України, тому це якраз ті люди, 

які безпосередньо беруть участь і брали участь у підготовці законопроекту, 

узагальненні тих правок, які надійшли і також пропозицій, які  ми отримали 

під час таких публічних заходів, в тому числі і нашого круглого столу. 

Тому є пропозиція буквально на 2 хвилини технічну перерву зробити і 

потім повернутися якраз до обговорення вже на технічному рівні для того, 

щоби можна було задати питання, почути відповіді – я впевнений, що Сергій 

Олександрович ще припас багато цікавої інформації до учасників круглого 

столу, – і пропрацюємо вже на другому рівні, на другому блоці. І о 5 годині – 

так, Руслан Петрович? – у нас о 5 годині в буфетній частині організована 

вечеря для учасників круглого столу, правильно? Добре, друзі.  

Тоді буквально 2 хвилини перерва, і Олександр Михайлович він 

закінчить роботу. Я думаю, що протягом 30-40 хвилин ми її закінчимо. Добре?  

 

(Після перерви) 

 

Веде засідання Заступник голови Комітету КОДОЛА О.М. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, друзі, отже друга частина нашого блоку у нас в 

форматі запитання-відповіді. Вам була представлена робоча група, яка працює 
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над законопроектом, що стосується регулювання містобудівної діяльності. 

Тому я прошу, в кого є запитання, пропозиції, піднімати руку, представлятися 

і озвучувати ваші запитання або пропозиції. Будь ласка. 

 

ТРУНЦЕВ Г.В. Добрий день! Трунцев Георгій Владиславович, 

представник Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Ми дуже 

уважно вивчили цей законопроект, там відображені і питання цивільного 

захисту. В принципі, в цілому ми з усім згодні. Разом з цим є пропозиція. Там 

є деякі питання, які потребують доопрацювання, дошліфовки, щоб не 

получилося такого, що одна норма буде суперечити нормі іншого закону. Тому 

ми просимо якось в робочому порядку доопрацювати ці питання, які пов'язані 

з цивільним захистом у цьому законопроекті. 

Дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо нашій Державній службі з надзвичайних 

ситуацій. 

Рухаємося далі. Будь ласка. 

 

ГУЖВА Л.П. У мене запитання до Сергія Ярославовича. Можна? Сергію 

Ярославовичу, ну, от я завершував свій виступ, хто буде реалізовувати 

політику в сфері містобудування на місцях? У нас є проблеми. Ну, місця, 

подразумєваю я для себе особисто, – це районі і об'єднані територіальні 

громади, які нарешті в кінцевому підсумку, як би це сказати, ліквідують 

райони. Якщо вони будуть утворені, районів як таких уже якби і не буде 

існувати. У даний час стаття 14 Закону "Про архітектурну діяльність" говорить 

про те, що керівником уповноваженого органу на місцях повинен бути 

архітектор. Правильно, колеги, про що я говорю, так? Ну, от у нас є 

департамент будівництва, містобудування і архітектури, який очолює, він є 

уповноваженим органом містобудування і архітектури, але очолює його 

директор, який за освітою інженер-електрик. Я хотів би от підтримки з боку і 
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Мінрегіону, щоб все-таки виконували прямі норми, прямі норми – вимоги  

чинного  законодавства.  

Дякую.  

 

БІЛОУС С.Я. Шановні колеги, я думаю, це питання треба розглядати в 

більш ширшому аспекті чим задане, тому що це не тільки… Ми сьогодні дуже 

добре розуміємо, що на місцях, особливо в обласних державних 

адміністраціях уповноважених органи  містобудування і архітектури, які були 

раніше,  вони трошки… є такі, обласні державні адміністрації, де були трошки 

знівельовані  і їхня роль також.  

Сьогодні є департаменти  за  іншим… під іншою  назвою і в цьому  

департаменті є  управління, а є і  відділи уповноваженого органу.  Справа в 

тому, що  це результат постанови ще азаровського уряду: 666-ї. Для того, щоб 

внести зміни  в цю постанову, там було чітко виписано, що  такі рішення 

стосовно утворення  уповноважених органів підрозділів, відділів на рівні ОДА 

приймає очільник області – губернатор. На рівні району  приймає, значить, 

Господи… голова районної державної адміністрації. Так ось для того, щоб 

поміняти  цю постанову у нас немає законодавчих підстав,  тому що вона діє і 

відмінити зараз немає можливості, тому що йде адміністративно-

територіальний устрій. Ось це зараз  ключове  питання  вносити тут  змінити. 

Для цього потрібно прийняти цей законопроект і тоді ми будемо… не вносити 

зміни, ми будемо відпрацьовувати нову постанову, яка буде регулювати 

питання, і де ми чітко окреслимо повноваження і питання  уповноважених 

органів містобудування і архітектури, починаючи з рівня області, району де 

зберігається, і завершуючи рівнем об'єднаних територіальних громад.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Влаштовує відповідь така. 

Так, будь ласка, представляйтесь. 
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БОРШОВСЬКИЙ О.І. Місто Ужгород, Олег Боршовський, головний 

архітектор міста. Також  запитання до пана Сергія, враховуючи те, що, ну, 

приймемо  ми  ці зміни в законодавство, скажіть, будь ласка,  як  буде дальше  

продовжуватись корегування о тих всіх змін відносно  інших законодавчих 

актів і законів інших структур. Тобто в нас екологія, там питання з 

земельщиками то все, як воно буде органи  місцевого  врядування, Закон "Про 

органи місцевого  самоврядування" також оці всі питання, бо приймемо закон, 

а дальше як ми маємо рухатись. Було вже прийнято Закон про внесення змін 

щодо… до 500 квадратних метрів видача будівельного паспорта, але внесення 

в наказ не було. Тепер ми також не знаємо як то працювати, тому хотів би 

почути як ми дальше будемо рухатися після прийняття даного закону. 

 

БІЛОУС С.Я. Дивіться, є процедурні питання. Прийняття закону само по 

собі, воно не є кінцевою точкою і є "Прикінцеві положення", є статті, які 

вимагають… Ми там підраховували приблизно, що прийняття цього закону 

потягне за собою внесення змін, ну, практично до всіх нормативних актів, які 

регулюють питання містобудівної діяльності.  

Стосовно питань земельних хочу сказати, що ми не чекаємо цього 

закону, так, ми зараз працюємо спільно, є робоча група при комітеті і ми 

напрацьовуємо питання з Держгеокадастром щодо визначення, цільового 

функціонального визначення земельної ділянки. Частина роботи нами вже 

проведена, ми зараз на фінішній прямій і якраз це одне з ключових питань і, 

власне, положень з цього законопроекту. І ви сказали, ще було питання…  

 

БОРШОВСЬКИЙ О.І. По будівельних паспортах. 

 

БІЛОУС С.Я.  А?! По будівельних паспортах. Значить, дивіться, дійсно 

була така, є така колізія на сьогодні, прийнято рішення відповідно з 300 метрів 

до 500 – це ті будівельні паспорти, за якими надаються без будь-яких дозволів 

і приймаються в експлуатацію також без дозволу на прийняття в експлуатацію, 
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без відповідних документів, спрощена процедура проектування і будівництва 

такого об'єкту. Значить, сьогодні  на столі в Кабінеті Міністрів лежить, в 

Секретаріаті, Постанова 406. Якщо я не помиляюся, якщо її сьогодні 

прийняли, я, Ірина Ігорівна, було сьогодні засідання Кабміну? Засідання 

Кабміну сьогодні було, не знаєте? Ну, там виписано ці питання і ці питання 

врегульовані. Окрім того, в Постанові 461 і 66-й – це та постанова, яка 

стосується також спрощення процедури надання дозволу на будівництво, там 

також виписана чітка зміна з 300 метрів на 500. Чекаємо також на цю 

постанову. Я думаю, в найближчий час вона буде прийнята.  

Дякую. 

 

БОРШОВСЬКИЙ О.І. А про сплату пайової участі? Бо в нас більше чим 

300 квадратних метрів, ми маємо брати сплату пайової участі, також така 40 

стаття. 

 

БІЛОУС С.Я. Колеги, сплата пайової участі – це дуже глобальне 

принципове питання і воно там, в принципі, воно не впливає на великі 

показники, скажемо так, до бюджетів місцевих, невелика. Але справа в тому, 

це питання ще Doing Business, підняття держави в рейтингу в Doing Business. 

Це питання поки в стадії вирішення. Остаточного рішення сьогодні немає.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.  

 

БОГДАНОВ І.В. Богданов Ігор, Дніпропетровська область, головний 

архітектор. Пане Сергію, я, в мене тут є запитання щодо рекомендацій, які 

знаходяться тут з 51 сторінки. Перше запитання – це відповідно абзацу 7 – 

можливих шляхів законодавчого вирішення зазначених проблем проекту. 

Забезпечення доступності та публічності документації через Державний 

реєстр документації з просторового планування. А в проекті, в законопроекті 
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написано, що цей державний реєстр, він повинен бути частиною 

містобудівного кадастру на державному рівні. Але не виникає у вас таке 

занепокоєння, що ми розпорошуємо наші, так скажемо, зусилля на створення 

різного роду реєстрів? А, на мій погляд, достатньо того, щоб була ця 

документація прописана у містобудівному кадастрі регіонального рівня, а в 

державному кадастрі було посилання на неї. 

 

БІЛОУС С.Я. Я думаю, мої колеги по розробці могли б прокоментувати, 

ну, давайте, я прокоментую.  

Так, стосовно доступності я казав ще раз, що законопроект, він сьогодні, 

скільки, бачите, часу він в роботі, що не за нашої вини вже деякі питання 

стають неактуальними або такі, які потребують доопрацювання. Тому на 

сьогодні є перший крок – це, ви пам'ятаєте, є прийнята Постанова 345, 

здається, чи 343-я, ну, не буду настоювати, де ми з вами домовлялися, вона 

була напрацьована спільно з BRDO, де ми, де цією постановою визначалися 

принципи доступу до містобудівної документації на місцевому рівні.  

Ця постанова, зараз вона в дії, ніхто не забороняє ці всі документи 

показувати, так, і ми сьогодні вимагаємо, знаєте, ставимо рейтинг регіонів, і 

він постійно оновлюється. І маємо сьогодні там слушні пропозиції і від 

громадських організацій, і від того, в якому форматі це подавати, і в якому це 

форматі повинно бути, подаватися. Але стосовно цього законопроекту, я 

думаю, таким чином: дійсно, реєстр це досить складний процес. Я думаю, що 

ми, давайте, окремо ще на робочій групі це питання обговоримо, в який спосіб 

виконують цю роботу. Тому що я також розумію, що все те додаткові 

навантаження на бюджет,  це додаткові навантаження на ресурси людські, і 

тут є питання. Тоді, коли дійсно можна було це питання рішити на рівні 

регіональному.  

 

БОГДАНОВ І.В. Ні, безумовно, Сергію Ярославовичу, просто, на мій 

погляд, потрібно до цього питання системно підходити, щоб, ну, воно було у 
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структурі містобудівного кадастру, а не там, ну, як розумієте, не виникало 

якихось зайвих елементів, які, ну, не мають системного такого підходу, до 

яких немає.  

І по-друге, запитання щодо ролі містобудівних рад. Ну, ми маємо, на мій 

погляд, сьогодні з містобудівними радами... 

 

БІЛОУС С.Я. Я зразу для економії часу дам відповідь, можна?   І так, ви 

всі знаєте, що в законопроекті 3038, там було прийнято рішення, політичне 

рішення. Воно не стосується... більшість тут присутніх головних архітекторів, 

уповноважених органів місцевого самоврядування. Але давайте будемо 

чесними. Звідки б ви його... з'явилася ця норма, що містобудівна рада, вона є... 

Там записано так, що уповноваженим органом може утворюватися – так? – 

якщо не помиляюсь? В законі 3038: може утворюватися.  

Так-от це було прийнято виключно з тої ситуації, яка складалася на 

місцях. Не секрет. І ви абсолютно прекрасно розумієте, що та містобудівна  

документація, яка проходила містобудівну раду, це були постійні, вибачайте 

мене, ну, такі рішення, які стосуються трошки нечесних правил ведення гри. І 

про це... і це було основним питанням, чому так вийшло. Ми розуміємо, що 

зараз до... Це питання також серйозне, воно назріло. І ми в законопроекті, ви 

почитайте уважно, там записано, що може бути викинуто. Тобто там написано 

викинуто. 

 

КАЗІМІРОВА І.І. Нет, не викинуто. 

 

БІЛОУС С.Я. Не викинуто? Залишилось? 

 

_______________. Ні. 

 

КАЗІМІРОВА І.І. Тому що, якщо викинем, то у нас... 
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БІЛОУС С.Я. Не пропустять... 

 

КАЗІМІРОВА І.І. ... громади сьогодні залишаться просто без рад и без 

органу, який буде розглядати. Тому що... 

 

БОГДАНОВ І.В.  Ну, вибачте, вибачте... 

 

БІЛОУС С.Я.  ... Ірина Ігорівна… 

 

(Загальна дискусія)  

 

БОГДАНОВ І.В. У типовому положенні… Сергій Ярославович, у 

типовому положенні прописано, що якщо відсутня ця рада, то можливо  

розглядати містобудівною радою вищого рівня. Тобто, будь ласка, на обласну 

раду виходьте.  

Але дивіться, тут виникає, ну, на мій погляд, дві таких колізії. Перша – 

це питання "є чи нема?" Друге питання – це права і обов'язки цієї ради.  

 

БІЛОУС С.Я.  То ж дивіться, це те, що "є чи нема", чітко сказано, що 

вона є – все! Я ж кажу, що викинуто це може бути, або-або. Вона є в 

законопроекті.  

А ось… А повноваження виписати, треба дивитись. В нас є… 

 

БОГДАНОВ І.В.  У законопроекті… у законопроекті може бути…  

 

БІЛОУС С.Я.   В нас є Положення про…  

 

БОГДАНОВ І.В.  Зараз може бути от те, що ми читаємо.  
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БІЛОУС С.Я. Дивіться, є Положення про містобудівну раду. У разі 

прийняття законопроекту ми будемо переглядати це положення. Долучайтеся, 

і будемо дивитися. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, колеги, у кого питання ще є до робочої групи? 

Будь ласка, представляйтесь.  

 

ПРОКІПЧУК А.А. Доброго дня! Артур Прокіпчук, виконуючий 

обов'язки головного архітектора Івано-Франківська. Пане Сергію, таке 

питання на рахунок містобудівних умов і обмежень. Власне, змінами, які 

вступили в дію з 1 січня – так? – на рахунок… є тут …… чітко – так? –  

виключного переліку, тобто ми маємо 4 пункти, по яких ми маємо видавати 

містобудівні. 

То я розумію, коли є новий об'єкт і на який обов'язково розробляти 

детальний план територій. А в разі, якщо це є реконструкція якогось об'єкту, 

ну тобто беручи тільки ці чотири пункти і не бачачи повної картини, що 

хочеться робити, ну, самого об'єкту, ну, власне, архітектури… Як діяти?  

Дякую.  

 

БІЛОУС С.Я. Дивіться, по містобудівних умовах та обмеженнях, я 

вважаю, що ми розглядаємо як законодавець – так? – центральної виконавчої 

влади, ми розглядаємо питання наступним чином: в перспективі найближчій 

всі містобудівні умови та обмеження… ви не будете нічого видавати, вони 

повинні бути у вільному доступі. Для цього є відповідна документація, в якій 

буде… є, повинен бути розділ. В деталі… Ви, до речі почитайте законопроект. 

Детальний план територій, він також визначає містобудівні умови та 

обмеження, зонінг – також.  Так ось, треба правильно до цього підійти, 

розібратися, хто сьогодні повинен розробляти ці види містобудівної  

документації. Тоді ви там абсолютно не потрібні, у вільному доступі повинні 

бути містобудівні умови та обмеження.  
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Стосовно вашого питання, там же зараз ніхто вам не забороняє дописати 

те, що ви хочете, але це повинно бути у правовому полі. Якщо щось упущено, 

тобто на кожен… на кожне  питання це  складно там  виписати все, але якщо  

відчуваєте, що це потрібно чи збереження історичної спадщини, чи якісь інші 

питання, чи питання доступності, до речі, які… сьогодні нормативні 

документи є, а містобудівні ……….. поки що…….. тобто ви, будь ласка, 

дивіться в межах чинного  законодавства виписуйте це все – це не проблема. 

 

ПРОКІПЧУК А.А.  Ну, тоді прохання, власне, це речення забрати або  

його  якимось чином переформулювати, щоб не писалось, що це є  вичерпний 

перелік. 

 

_______________. Вони це…… 

 

БІЛОУС С.Я. Ще раз повторяю,  вичерпний перелік це для  того, щоб ви 

заставляли людей, не вимагали  від них зйомки відповідної, не вимагали з них 

інших речей, а якщо ви як головний архітектор міста ви відчуваєте, що є  

проблема це ж не зйомка, а скажімо, ви  ж чітко назвали  ті моменти. Тому 

абсолютно… я ще раз кажу: у правовому полі. Можна ж по різному виписати, 

ясно, що кажу, що  на кожне запитання відповіді закон не надасть. Але ще раз 

кажу,  в найближчій  перспективі містобудівні умови та обмеження повинні 

бути абсолютно відкриті в доступі для всіх, і там не повинно  бути доступу до 

чиновника абсолютно.  

 

КАЗІМІРОВА І.І. Можна я вам  відповім на ваше запитання, заступник  

керівника секретаріату комітету. В останньому варіанті, який ви бачили, ми  

вже виправили помилку ту, яку  ми в Законі  1817 з  містобудівними умовами, 

обмеженнями внесли, тому що за цей період органи містобудування і 

архітектури зверталися, що різні об'єкти і неможливо оті чотири пункти  

описати  всі умови. Тому тут, якщо ви бачите їх вже 13. І далі є хороша частина, 
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яка каже, все, що ви спитали про архітектуру, коли у вас будуть  місцеві 

правила регулювання забудови, ви можете внести от якраз ці  моменти, які 

стосуються підсвічення, кольорового оформлення фасадів, врахування 

перших  поверхів, свої  нюанси паркування транспортних засобів і так далі. 

Тому, якщо це пройде  мені здається, що тут ми вже  врахували всі види 

будівництва  не тільки житлових будинків, там написано, що тільки два, три 

пункти, які стосуються житлового будівництва,  а інші вони якраз  стосуються 

і   громадської забудови, і промисловості, і всього.  

 

ПРОКІПЧУК А.А. Тобто маєте на увазі, що регламентувати саме 

місцевими правилами забудови, тобто вже кожен в себе на місцях? 

 

КАЗІМІРОВА І.І. Деякі питання, да, ви будете регламентувати 

місцевими правилами, а все, що стосується, там, поверховості, щільності і 

проценту забудови – це, як сказав Сергій Ярославович, це детальний план 

території або план з… Ні, ні, ні, проект забудови території, да. Все це буде там. 

Ну, в перспективі, в майбутньому, може, ми і не будемо з вами видавати 

містобудівні умови, обмеження, а так як в інших країнах - забудовник відкриє 

містобудівний кадастр чи реєстр і подивиться всі умови, обмеження.  

Що стосується реєстру, можна, я вам відповім, чого виник Державний 

реєстр містобудівної документації? Тому що сьогодні проектувальники 

виконують зовсім неякісну містобудівну документацію, яку приймають 

місцеві органи самоврядування. Вони роблять не в єдиній системі координат, 

ні на подоснові, не враховуючи вообще законодавства повністю. Так-от, 

державний реєстр, він, ми там і прописали, що тільки після того як 

містобудівна виконана или документація з просторового планування виконана 

і затверджена радою буде занесена в реєстр і отримає свій просторовий індекс, 

вона набуває чинності. Тоді буде зрозуміло. 

До нас пишуть і от Сергій Ярославович казав, що розробляв, великий 

колектив розробляв концепцію публічного, публічного управління і там багато 
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було як раз пропозицій в плані, що містобудівна документація у нас ні ким не 

контролюється: ні її розроблення, ні її потім додержання. Так-от, як раз реєстр 

може і буде якимось там запобіжником, щоб все ж таки вона виконувалася в 

якихось рамках відповідно до законодавства, ДБНів і в чинній системі 

координат, ну, в державній системі координат. 

 

ТИШКУН Р.Ю. Можна запитання? Начальник служби містобудівного 

кадастру, Рівне. 

Тут прозвучало питання, щоб в замовника не вимагали зйомку, а звідки 

має взятися зйомка, хто її має виконувати, в які етапи і чим це контролюється. 

Да, є ДБН, інженерні вишукування в будівництві, але всім відомо, що більш 

ніж 90 відсотків випадків по всій Україні він не дотримується. Це нікому не 

секрет. 

 

КАЗІМІРОВА І.І. Ви кажете про зйомку України чи ви… 

 

ТИШКУН Р.Ю. Топогеодезичну зйомку в масштабі 1:500 і в масштабі 

1:2000.  

 

КАЗІМІРОВА І.І. Вот сегодня как раз… 

 

ТИШКУН Р.Ю.  …оновлення і актуалізація даних.  

 

КАЗІМІРОВА І.І. От сьогодні як раз Державний земельний кадастр 

топогеографічна служба повинна була нам доповісти, як вони обіцяють 

покрити всю територію Україною зйомкою, щоб у вас більшість грошей, які 

йдуть на містобудівну документацію не уходили на створення підоснови.   

 

ТИШКУН Р.Ю. Ну, це якби… 
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КАЗІМІРОВА І.І. Ну, на жаль. 

 

ТИШКУН Р.Ю. … нереально. Я за освітою інженер-геодезист, я знаю як 

ці всі процеси відбуваються і сам цим займався довготривалий час. Ну, я не 

розумію, про що тут йдеться мова.  

 

КАЗІМІРОВА І.І. А Сергій  Ярославович каже, що це можливо. І у нас, 

доречі, 3 роки тому назад є два депутатських запити, да, які досі ще не 

виконані. 

 

ТИШКУН Р.Ю. В якому масштабі пропонується 1:10 000, 1:50 000 чи 

може 1:500?  

 

БІЛОУС С.Я. Ви залишіться, я потім з вами переговорю по цьому 

питанню.  

 

ТИШКУН Р.Ю. Добре. Дякую. Ну, це всіх цікавить, я тут чую, люди 

кажуть. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Далі. У кого ще питання є? Будь ласка. Потім… Ні, ні, 

спочатку ви, потім ви наступний.  

 

НАЗАРЕНКО П.В. Доброго дня, Назаренко Павло виконуючий 

обов'язки головного архітектора міста Запоріжжя.  

В продовження теми, яку затронула Ірина Казімірова, а мене є, ну, не 

знаю, питання або таке бажання отримати роз'яснення. В статті 8 пункту 11 

вказано, що документація з просторового планування розробляється 

проектними організаціями, форми власності, критерії, відомості про які 

внесені таким органом до реєстру проектних організацій. Тобто фактично це 

повернення до якоїсь форми ліцензування або створення певного критерію.  
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І тут в мене теж, як у колеги із Харкова, виникає таке певне, російською 

"опасение", да, тому що міста знаходиться всі в різних ситуаціях і ми 

потребуємо, весь час потребуємо внесення змін. Ну, Запоріжжя, напевно, 

наразі потребує внесення змін у план зонування. Тобто ми його розробили, на 

той час, коли його затвердили, вступили зміни до ДБН і у нас, там, впали 

допустимі пропали, ми потребуємо внесення змін. Яке є опасіння? Опасіння є 

такого роду, що на той час, коли ми будемо готові проводити закупівлі, чи не 

буде певного реєстру, він не буде затверджений, не буде його критеріїв, тобто 

ми не зможемо вибрати певного виконавця. Ну, так це є позитивним, на мій 

погляд, от таким новаторством, щоб були критерії, щоб було ліцензування, 

тому що, коли іде розроблення генерального плану якогось селища, в 

організації, в якій є один сертифікований архітектор, це призводить до 

зниження якості. Це перше, хотілось би бути впевненим, що цей реєстр та 

перелік цих проектних організацій він буде затверджений або одразу після 

внесення змін до закону, або якось там може до нього.  

І друге в мене питання щодо… стаття 22-1, щодо плану реалізації 

заходів, передбачених містобудівною документацією. Судячи з тексту цієї 

статті, це скоріше економічний документ, який потребує опрацювання не 

стільки архітекторами та інженерами з планування, а скільки економістами. Я 

може погано читав, але у переліках того, що повинно міститися у текстових та 

графічних частинах містобудівної або планувальної документації, я не 

знайшов такого обов'язкового параметру, як якійсь орієнтовні кошторисні 

показники тих заходів, які передбачені містобудівною документацією. Ну, 

наприклад, розширення дорожньої мережі, так, і от всі, хто зіштовхуються з 

будівництвом, ми розуміємо, що ціни у будівництві вони міняються навіть не 

кожен рік, а кожен місяць вони міняються. Тобто яким чином, ну, тобто 

розробили, порахували, що треба прокласти або розширяти дорогу, 

кошторисний показник, як його оцінити і яким чином це скорелювати з 

надходженнями з бюджету і витратами? Тобто мені не зрозуміло, хто буде 

розробляти цей план реалізації? Те, що узгодження його положено на орган, 
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який затверджує, це зрозуміло, тобто певні є якісь фінансові програми, є якісь 

витрати, є надходження бюджету, там місцева рада у своїх там комісіях, 

комітетах розглянула, якось узгодила це все. Визначається  спочатку дорогу, 

потім – міст, потім – звалище, от в такому ключі. Але звідкіля брати оці 

кошторисні показники і як їх корелювати з постійним збільшенням цін на 

будівельні роботи? 

 

МАНЦЕВИЧ Ю.М. Якщо дозволите, спочатку на перше питання 

стосовно критеріїв віднесення організацій до тих, які  можуть розробляти 

документацію. Ви абсолютно праві, ваші, ну, скажімо так, застереження, 

абсолютно правомірні. Значить, єдине, що треба пам'ятати, що у нас в країні 

все виконується поступово. Ми передбачаємо норму закону, яка повинна ці 

умови, ну, скажімо, визначити. Потім буде підзаконний акт, який буде 

визначати такі критерії і сам перелік. Тобто до створення переліку ніхто не 

буде пред'являти до вас вимоги, щоб ви в організації визначали виключно з 

того переліку, який не існує. 

 

НАЗАРЕНКО П.В. Тоді прошу це вказати в законі. 

 

МАНЦЕВИЧ Ю.М. Ні, так там же в "Прикінцевих положеннях" 

передбачається Кабінету Міністрів на виконання і так далі. Сергій 

Ярославович після прийняття закону отримає отакий от перелік підзаконних 

актів, які йому треба терміново, за 3 місяці розробити, я не знаю, як він 

встигне, але... 

 

НАЗАРЕНКО П.В. Він не встигне. 

 

МАНЦЕВИЧ Ю.М. Я думаю, що за 3 місяці вони не розроблять, тому 

що... і за 6 не розроблять. Питання не в тому. Якщо ми не запишемо  цю норму 
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в законі, вона взагалі не буде існувати. Тобто закон – це просто підстава для 

того, щоб це питання вирішилось таким чином.  

Я просто хочу нагадати, що за всі часи існувала у нас система 

ліцензування – пам'ятаєте, да? – і до тих пір поки вона працювала, ну, у нас 

було менше проблем з якістю продукції. Я не кажу навіть по містобудування. 

Взагалі, з якістю продукції було питань менше.  

Зараз ми цю систему на пропозиції наших західних партнерів 

ліквідували всюди, а натомість нічого не створили. Ну, на відміну від нас, 

скажімо, в західних країнах, ви це знаєте не краще за мене, мабуть, існує певна 

система, ну, скажімо так, кваліфікаційних вимог. Вони по-іншому  

називаються. Це не ліцензування, як у нас. Так, але певні кваліфікаційні 

вимоги до тих, хто бере участь в тих чи інших процесах, існують всюди, там, 

через палати, через гільдії, через будь-які інші утворення. Дякую.  

По першому питанню задоволені, да? 

 

НАЗАРЕНКО П.В.  Ну, зрозуміло, що... 

 

МАНЦЕВИЧ Ю.М. Що, ну, скажімо так, да. Що стосується другого 

питання. Воно дійсно досить складне, ми думали над тим як цю проблему 

вирішити. Ми все ж таки вважаємо, що в основі повинні лежати рішення 

органів місцевого самоврядування. Тому що ми радились от з міністерством, 

ви знаєте, шановного Анатолія Всеволодовича Беркути, да, який свого часу 

створив цю систему показників, вартості будівництва там  і так далі, і так далі, 

кошторисних розрахунків.  

Вона достатньо повільна. Якщо її в державі весь час моніторити і 

змінювати, ми просто не будемо встигати за тим, про що ви сказали. Ринкові 

ціни змінюються набагато швидше. Тому це повинні бути виключно 

регіональні якісь бази даних, які ви зможете самостійно затверджувати і 

змінювати. Бо інакше, ну… Те, що це повинен бути якийсь затверджений 

перелік – це однозначно, якісь середньозважені показники ринкові, і на них 
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орієнтуватися. Тим більше, що зверніть увагу: мова не йде про… ну там, до 

десятої знаку після коми, мова йде про орієнтовні показники. Тобто та точність 

розрахунку, яка буде задовольняти ваш орган місцевого самоврядування для 

прийняття рішень, для нас буде достатньою. Тобто ми не встановлюємо 

жорсткі критерії по цьому показнику.  

Дякую.  

 

НАЗАРЕНКО П.В. Я вибачаюсь, але не зрозуміло, хто це розробить і хто 

розрахує це. Тобто відповідно станом на сьогодні в нас є розробники, 

розробляють містобудівну документацію – це архітектори, вони роблять 

планувальні рішення – і все. Орієнтовної вартості немає ніякої. І тут не 

сказано, хто її визначить і яким чином.  

Тобто це навіть не запитання, це, мабуть, пропозиція. Якось це питання 

більш…  

 

МАНЦЕВИЧ Ю.М. Ну, якщо можна... Да, ми це будемо розглядати як 

пропозицію…  

 

НАЗАРЕНКО П.В. … пропрацювати і  надати якийсь механізм, ну, в 

такому вигляді, хто що робить – все! Хто за що відповідає.  

Дякую.  

 

МАНЦЕВИЧ Ю.М. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, далі, будь ласка, представляйтесь, хто руку 

піднімав. Відповідь почули – да?  

У кого є ще питання? Будь ласка.  
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ЛАБУНСЬКИЙ Р.Ю. Шановні колеги, є питання… Місто Немирів, 

Вінницька область, головний архітектор міста Немирів Лабунський Роман 

Юрійович. Питання… декілька питань.  

Перше – місцеві правила забудови. Ви тільки що бачили графіки, які 

відображали стан і якісний склад керівників місцевих уповноважених органів. 

Кому ви пропонуєте розробити місцеві правила забудови? Оцим фахівцям, які 

займають посади архітекторів?  

 

БІЛОУС С.Я. Якщо у вас такий песимістичний стан, то тільки не вам. 

Тільки не вам.  

Я хочу сказати і добавити про наступне – уважно читайте законопроект. 

Розмова не про те, щоб хтось це розробив, розмова за абсолютно інший 

концептуальний підхід – надання можливості громаді в повній мірі з 

залученням жителів населеного пункту приймати участь у плануванні 

забудови території.  

Ось це місцеві правила регулювання забудови. А вони складаються з 

двох частин у відповідності до цього законопроекту. Це, перша частина – це 

текстова, скажімо, це те юридичне право, що там повинно бути: куди піти, що 

зробити, скільки, наприклад, повинно бути… Наприклад, повинно бути в 

місті, в центрі міста у вас площа пішохідна, скільки там повинно бути лавок, 

світильників з сонячними, там, батареями, скільки-то повинно бути зупинок 

на перші 5 років громадського транспорту для людей з обмеженими 

можливостями. Наприклад, на перші років два, щоб всі об'єкти у вас були 

соціальної сфери доступні і так далі. А графічна частина – це, власне, зонінг, 

який переходить з виду містобудівної документації до цих місцевих правил 

регулювання забудови.  

Якщо, колеги шановні, ви цього не зрозумієте, це ваше право, ваше 

бачення розбудови населеного пункту, де ви проживаєте. І це, скажемо так, це 

такий, знаєте, суспільний договір між громадою, владою і бізнесом. 

Приймаєте узагальнене рішення. Якщо цього не буде і ви будете 
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опрацьовувати, то буде як зараз з ..…. – все вам буде доходити з центру і 

будете робити те, що буде казати центр. 

Стосовно деталей, хто буде розробляти, в який спосіб. Треба, щоб, 

перше, є процедурні питання, приймається законопроект, а тоді підзаконним 

актом тут, безумовно, буде якась, скажімо, якісь рекомендації, мабуть, 

напрацює Міністерство разом з вами, до речі, що там повинно бути, що там 

повинно бути відображено в такий спосіб. Але я вас прошу дуже, не 

розчаровуйте, тому що ви не можете, це ваш авторитет, ваш авторитет над 

громадою як головного архітектора в першу чергу.  

Дякую. 

 

МАНЦЕВИЧ Ю.М. Я з вашого дозволу трошки доповню. Можна? 

Значить, дивіться, ідея місцевих правил, в принципі, не можу сказати, 

скопійована, але ми намагаємось весь час її використати з врахуванням 

західного досвіду. Основне призначення місцевих правил – це визначити чіткі 

правила використання територій, і в більшості країн це все доходить до 

земельних ділянок. От у нас досі, свого часу більшість з вас пам'ятають, що ми 

намагались включити в генеральний план план земельно-господарського 

устрою. Ця ідея благополучно померла. У нас досі немає документу, який би 

поєднував питання планування, архітектури і землі. От на рівні місцевих 

правил ви зможете це зробити. Сергій Ярославович правильно він дав 

відповідь. В принципі, це ваші повноваження: ви можете замовити або цю 

роботу у фахівців через систему конкурсу там ProZorro, не ProZorro, як 

завгодно, закритий конкурс можете влаштувати. Ми спеціально не 

виписували, хто повинен розробляти. Ми написали: замовником є. А 

виконавця буде визначати орган місцевого самоврядування в той спосіб, який 

він знайде правильним. Він може окремо замовити юридичну частину 

юридичній компанії, графічну частину – архітектурній компанії і не 

обов'язково місцевій, а може і місцевій, це як буде визначатись орган 

місцевого… Єдине, що орган місцевого самоврядування повинен бути 
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свідомий того, що з громадянами доведеться спілкуватися саме йому, тобто на 

ньому буде лежати відповідальність за те, наскільки будуть цілісними і 

вичерпними оці місцеві правила.  

Дякую. 

 

БОГДАНОВ І.В. Можливо маленьку репліку з цього питання? А чи 

планується розробити такі типові правила забудови, які можуть бути основою 

для розроблення оцих місцевих правил регулювання забудови?  

 

МАНЦЕВИЧ Ю.М. Я думаю, що теоретично можливо. Тут питання, що, 

дивіться, як тільки ми починаємо говорити про типові у нас виникає питання 

з типізацією, по-перше, населених пунктів, для яких ці типові правила будуть 

дійсні. Ну, зрозуміло, що типові правила, скажемо, для Одеси і для Жмеринки, 

вони трошки будуть відрізнятись навіть по змісту, по обсягу матеріалів. Тобто, 

я думаю, що це можна буде в робочому порядку з міністерством домовитись. 

Якщо у вас така потреба буде виникати, ви просто домовитесь, щоб було 

включено в план роботи і міністерство зробить такі, там, кілька примірників. 

Я думаю, що швидше навіть не типові, а пілот-проект розроблять для різних 

типів населених пунктів. Таке краще.  

 

БОГДАНОВ І.В. Ні. Це може бути рекомендація або інше. Ну, тобто для 

того, щоб уніфікувати ці питання. 

 

БІЛОУС С.Я. Я хочу ще добавити до слів Юрія Миколайовича. Шановні 

колеги, це дуже важливий момент, він абсолютно може поміняти ваш кругозір 

і взагалі виконання ваших обов'язків, тому що це принципові речі. Тобто, 

маючи в руках такий інструмент реалізації містобудівної політики в місті ви 

зможете пропагувати політику місцевих якихось традицій. Ну, я так по 

мінімум сказав, так. Але уявіть собі, що місто встановлює правила, наприклад, 

навіть не тільки покраски, там, фасадів, будівель, так, в'їзних знаків, там, 
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наприклад. А, наприклад, навіть того, яка повинна, грубо кажучи, бути висота 

огорожі між сусідніми земельними ділянками. Ось це ті отакі речі прості 

людські, які повинні от регулювати ці місцеві правила регіональної забудови 

– місцеві. Тобто ми не настоюємо на тому, щоб це були типові, тому що…  

От бачу колега сидить у вишиванці, так, у вас вишиванка? Чи ні? Чи це 

так… А я в костюмі, розумієте. Я розумію… Я до чого веду, є місцеві традиції, 

є місцеві матеріали. Якщо це Закарпаття – це відповідні лікарні, там, камінь, 

цоколь, так. Якщо це південь – це плоскі дахи і так… Ну, ви ж розумієте, про 

що йде розмова. Тому… На півночі – це еркери закриті балкони. На півдні – 

це відкритість, максимальна доступність сонця і так дальше. Отакі речі… Оце 

є місцеві правила забудови. І саме головне, тут спроба така нас як законодавців 

надати вам можливість тільки на місці от регулювати ці питання, тому що, 

повірте, сьогодні всі центральні органи завалені скаргами, що тут щось з 

центрів хтось вимагає, що тут ми нічого не можемо там зробити, що дайте 

можливість і так далі, і так далі. От це простий спосіб.     

Юрій Миколайович надзвичайно правильно сказав, що це той досвід 

європейських країн, які це все пройшли. Наприклад, в Норвегії є міста з 

місцевими правилами забудови, які просто... в них... вони навіть визначають 

покраску фасадів на головній вулиці. Ось, будь ласка. От це місцеві правила 

забудови. Це ваш авторитет майбутній. Так би я сказав. 

А, розробляючи після цього законопроект у разі його прийняття якихось 

методичних рекомендацій, безумовно, ми вас всіх будемо залучати, надасте 

свої пропозиції, і ми врахуємо кожну вашу пропозицію. Це вам буде цікаво, а 

ми виконаємо те, що ви захочите, ну, в межах законодавства.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми згідно регламенту вже підходимо 

до завершення нашого заходу. Тому скільки ще є питань? Один, два? Давайте 

коротенько тоді три питання. І вже будемо підводити підсумки. Давайте по 

черзі тоді.  
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Дякую. 

 

_______________. У мене дуже-дуже просте питання, але, я думаю, що 

воно турбує не тільки мене. А, скажіть, будь ласка, а яка перспектива 

прийняття цього закону. Тобто, коли він, ну, бачить це, коли він з 

законопроекту може бути прийнятий до закону. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, це дуже цікаве питання і важливе. Тому що це вже 

питання залежить безпосередньо від народних депутатів України. І тут я бучу 

особисто складність як народний депутат в тому, що у нас 2019-й – це 

виборчий рік, і ви бачите, що не всі законодавчі ініціативи підтримуються. 

Тому що кожна політична сила переслідує якісь свої особисті політичні 

інтереси. Але тут ми будемо, звичайно, звертати увагу, що це не політичний 

законопроект, не політичне питання, а питання, яке має об'єднати весь 

сесійний зал, всі фракції незалежно від політичних уподобань, всіх народних 

депутатів. Тому що це питання стосується розвитку наших місцевих громад, 

місцевих територій. Тому я сподіваюся, що після президентських виборів і до 

парламентських, в цьому проміжку ми ставимо завдання його ухвалити.  

 

БІЛОУС С.Я. Можна ще добавить?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. 

 

БІЛОУС С.Я. Я ще хотів би добавити до вашого запитання наступне, що, 

розумієте, от ви, мабуть, замітили, що міністерством розпочата, просто, я б 

сказав, безпрецедентна робота над внесенням змін до державних будівельних 

норм. Так от якраз це і покликано в першу чергу тим, що є питання, які ми не 

можемо знайти, як вийти з них, і ми, розуміючи, що законопроект не 

приймається  і ми пробуємо в законний  спосіб те,  що можна  пропустити 
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через ДБН. Це було  зауваження, чому там  немає червоних ліній  там, голубих 

там і так далі, і так далі, жовтих ліній. Це якраз оцей випадок, коли ми шукаємо 

шляхи, тому що, ну, вважайте, цих два роки законопроект не приймався, потім 

5129 попередник його ще два роки – чотири роки ми не можемо по 

містобудівній  політиці прийняти законопроект,  і тут є ризики. Тому ми 

шукаємо, як через ДБН регулювати ці питання.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, ваше питання, будь ласка.   

 

ГОРБАЧОВА Л.М. Доброго дня! Місто Кривий Ріг, Горбачова Любов 

Миколаївна. Статтею 8 пунктом 11 передбачено критерії до розробників  

документації на державному і регіональному рівні, хотілося, щоб додали 

критерії для розробників  документації на місцевому рівні. Це перше.  

Друге дозвольте одразу.  У мене є така пропозиція, щоб додати все ж 

таки  у фінансування   можливість фінансування з інших  джерел. Оскільки, на 

мою думку, це може ускладнити деяким  чином розвиток міста, адже не завжди 

у місцевих  бюджетах передбачені кошти. Можливо, за рахунок  інвестора, а  

можливе розроблення детальних планів території.  

І третє питання. Статтею 19 пунктом 14 зазначено, що  право на забудови 

території власниками або користувачами земельної ділянки реалізуються в 

порядку, передбаченому Земельним кодексом України. Земельним кодексом 

України не передбачена  забудова територій… порядок   забудови території. 

Може розробники зазначать, що малося на  увазі.  

Дякую. 

 

БІЛОУС С.Я. Давайте по перших двох, я третього не почув питання. 

Перші два я вам прокоментую.  І так ви сказали по критеріях – питання слушне. 

На місцевому рівні це можливо, мабуть,   це потрібно ось і ми це подивимось. 

Думаю, приймається – так? А ось по джерелах фінансування, розумієте, тут 
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чітка позиція і депутатського корпусу  в тому числі, ми  маємо безпрецедентні 

випадки, що в одних не хватає фінансування, і ви правильно ставили питання, 

а в інших, коли немає, вони просто використовують це як корупційну 

складову. І сьогодні замовник, забудовник вирішує власні питання через 

розроблення детальних планів територій і вирішує свої питання, які просто 

шкодять забудові територій. І це – однозначна позиція, ми це не можемо… 

Будемо шукати. 

Якщо не буде такої можливості після прийняття законопроекту, за 

власні… за кошти бюджетів, тоді будемо думати, як вийти із ситуації. Но зараз 

це не на часі, ми не можемо  дозволити те, що відбувається в містах, де за 

власні кошти забудовник замовляє містобудівну документацію, наприклад, 

той же детальний план, і диктує умова органам місцевого самоврядування 

стосовно того безкультур'я будівельного, яке сьогодні в нас є.   

Дякую.  

А третє питання я не почув, не зрозумів.  

 

ГОРБАЧОВА Л.М. По другому питанню хочу зауважити. Але ж в тих 

же містах є органи архітектури і містобудування, які повинні стежити за 

дотриманням ДБН, і не в угоду замовнику, його забаганки виконувати, а 

дотримуватися норм, встановлених законом.  

 

БІЛОУС С.Я. Ви на лівому березі давно були в Києві? Давайте я вас 

завезу в кафе на Либідську навпроти "Оcean Plaza" і ми з вами вийдемо, 

зайдемо в шикарні проектні рішення – скло, бетон. Шикарно! Але я хотів би 

побачити, як ви там виведете свою дитину, як ви її заведете куди в школу, в 

який дитячий садочок і як ви виїдете і чи виїдете власним автомобілем. І все 

вам буде зрозуміло.  

Будь ласка, третє питання.  
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ГОРБАЧОВА Л.М. Да, третє питання. Статтею 19 пункт 14 зазначено: 

"Право на забудову території власниками або користувачами земельної 

ділянки реалізується в порядку, передбаченому Земельним кодексом 

України". Земельним кодексом не передбачається порядок забудови 

територій. Що малося на увазі тут?  

 

БІЛОУС С.Я. Мабуть, технічна, швидше всього, правка. Там потім 

подивимося. Технічна правочка. Ви таких знайдете багато. 

Я думаю, що це приймається. Ми беремо до уваги, підкоригуємо.   

Дякую.  

 

ГОРБАЧОВА Л.М. Дякую вам за відповіді. 

І хотілось би, щоб узгодити більше оцей закон, який прийметься, із 

Земельним кодексом, бо із земельним законодавством містобудівне не… в 

деяких випадках не дуже стикується.  

 

БІЛОУС С.Я. Закон 3038, прийнятий в 11-му році… в 11-му, здається, в 

березні – так? – якщо  не помиляюсь, так от, він мав перед самим прийняттям 

шикарний розділ, там була вибудувана  вся цепочка від  надання земельної 

ділянки, від прийняття рішень відповідним органом до проектування об'єкту, 

проведення експертизи будівництва, власне, самого,  прийняття об'єкта в 

експлуатацію, набуття права власності на нерухоме майно. І от там був цілий  

блок земельних питань. На жаль,  прийняття… він  пішов на голосування з 

таким питанням, а вийшов без цілого розділу земельного. 

Тому ми зараз йдемо навпаки, так розділ зараз складно  включати, ми, 

безумовно, працюємо з Держгеокадастром, ми все робимо для того, щоб, 

наприклад, зараз узгодити питання цільового визначення і цільового  

визначення функції, так ми  там працюємо з ними, є там нюанси. Ну, на більше 

це буде складно, це також повинен бути якийсь  перехідний етап, а в 

подальшому, безумовно, це буде більше розширюватися. Ну, поки стоїмо на 
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таких засадах. Тому ми розуміємо і знаємо цю проблематику, в інший спосіб 

вона сьогодні не вирішується і не буде  вирішена, це треба сказати чесно.        

 

ГОРБАЧОВА Л.М. Да, добре. Дякую за відповідь. І з вашого дозволу ми 

вам надамо  письмові наші  пропозиції щодо  проекту.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, останнє питання, будь ласка. 

 

ПОЛІВАНОВА Т.О. Стаття 24 часть  четвертая "Выдача информации по 

свободным земельным участкам". Ну, не кому не секрет, что  такая 

информация  она  комплексно… лично в Харькове она не разработана, а 

необходимо то ли создавать какой то дополнительный реестр свободных 

территорий, это потребует времени, то ли это должна  быть какая-то  

составляющая генерального плана. То есть  как это должно выглядеть  и кто в 

принципе может разрабатывать  этот документ? Вопрос такой.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Повторіть питання, будь ласка. 

 

ПОЛІВАНОВА Т.О. Еще раз?  

 

БІЛОУС С.Я. І статтю, будь ласка, бо в 24 статті такого, цього немає.  

 

ПОЛІВАНОВА Т.О. 24 часть четвертая по выдачи информации по 

свободным земельным участкам. Что необходимо выдавать, значит, 

информацию по свободным земельным участкам. Ну, так просто ее выдавать 

как это, нужно создать какой-то реестр всех свободных территорий. Если 

создавать такой реестр, значит, это какой-то документ, который требует 

времени. То ли это должен быть документ – составляющая генерального 
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плана, который также должен быть подвижен, потому что вся информация, 

она в подвижном состоянии находится по свободным территориям.  

 

ТИШКУН Р.Ю. Можна, будь ласка, включиться до цієї теми стосовно 

вільних земельних ділянок? Вся проблема полягає в тому, що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте по черзі, було ж питання задано. Давайте 

почуємо відповідь. Є відповідь у нас у когось? 

 

_______________. Мені нагадує це, знаєте: "Что? Где? Когда?" – клуб 

знатоков. 

 

ТИШКУН Р.Ю. Можна відповісти? 

Ну, будь ласка, я поясню чому така ситуація склалася. Ситуація склалася 

по дуже простій причині по тій, що проводилася купа інвентаризації земель 

згідно Земельного кодексу України. Результатом інвентаризації залишились 

просто папери, ну, кілограмові стоси паперів, а мав би бути результат – 

сформовані земельні ділянки, зареєстроване право власності за органами 

місцевого самоврядування або відповідними райдержадміністраціями. Чого не 

відбулося, бо недосконале законодавство і робилося так само, як і містобудівна 

документація за попередні роки розроблялася і такий маємо результат. І цих 

земельних ділянок по факту і не може бути навіть.  

 

МАНЦЕВИЧ Ю.М. Дякую. 

Ви фактично відповіли, так. Але ми мали на увазі, по-перше, я хочу 

послатись на ініціаторів цієї ідеї взагалі – це громадські організації, які хочуть 

контролювати діяльність органів місцевого самоврядування. Ініціатива йде 

звідти.  

Ідеологія цієї статті, частині вірніші, 24 статті полягає в тому, що орган 

місцевого самоврядування, коли узагальнять інформацію по земельному і 
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містобудівному кадастру, повинен бути... як в різниці побачите ті земельні 

ділянки, які на сьогоднішній день. Я зрозумів вашу відповідь. Мова йде про 

створення спеціального реєстру. 

 

_______________. Вільних земельних ділянок. 

 

МАНЦЕВИЧ Ю.М. Ті, які ще, які не отримали дозволи на будівництво, 

дозволи на забудову.  

 

_______________. Нема. 

 

ТИШКУН Р.Ю. Ми на сьогоднішній день навіть не маємо доступу до 

каталогу координат земельного кадастру, то як це має тоді функціонувати?  

 

МАНЦЕВИЧ Ю.М. Знову ж таки,  ну, ви ж за сьогоднішній день разів 8 

чули відповідь, що ми ведемо роботу спільно з Держгеокадастром про те, щоб 

ми цю проблему вирішили. Це питання знову ж таки ні рівні ідеї. Це не 

значить, що на наступний день після прийняття закону, ви кинетесь 

виконувати. Зрозуміло, що поки не забезпечать введення земельного кадастру, 

ви не зможете реалізувати ці... 

 

ТИШКУН Р.Ю. Так на сьогоднішній день це законодавча можливість 

отримання каталогу координат є. Є стаття 38  Закону "Про Державний 

земельний кадастр", яка говорить, що реєстратор під час реєстрації земельної 

ділянки або будь-яких змін передає електронний кадастровий план з каталогом 

координат органу місцевого самоврядування, що вони просто не виконують. 

У нас є відписки.  

 

МАНЦЕВИЧ Ю.М. Ви правильно кажете, але нотаріус не бачить 

наявність дозволів на цю земельну ділянку. От в чому різниця.  
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ТИШКУН Р.Ю. (Не чути)... причому тут дозвіл, поясніть, будь ласка,  до 

каталогу координат земельної ділянки.  

 

МАНЦЕВИЧ Ю.М. Вкажіть мені в тому четвертому пункті, де мова йде 

про каталог координат.  

 

ТИШКУН Р.Ю. В електронному вигляді кадастровий план. Хоч один 

був переданий? Ні один. Місто Рівне веде переписку з 2011 року з 

Держгеокадастром на місцевому, обласному. І на Держгеокадастр Колотіліну, 

останню відмову отримали буквально недавно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, у нас уже час вичерпаний по регламенту. 

 

МАНЦЕВИЧ Ю.М. Сергій Ярославович пішов, я думаю, що він би вам 

сказав, що в нього не менша кількість звернень і листів з цього приводу. Ну, 

повірте, ця робота… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми завершуємо наше обговорення. У нас уже підбиття 

підсумків. 

Значить, у всіх роздані от такі матеріали, що стосуються круглого столу. 

На останніх сторінках є, викладені рекомендації, рекомендації в першу чергу 

до нашого профільного комітеті, і я озвучив коротко. Но саме головне це 

підготувати із зарахуванням ваших пропозицій пропозиції органів місцевого 

самоврядування та внести на розгляд Верховної Ради в другому читанні 

проект закону, який ми сьогодні обговорювали, номер 6403.  

І другий пункт. Забезпечити розгляд на комітеті внесених до Верховної 

Ради законопроектів спрямованих на подальше вдосконалення містобудівної 

діяльності. Всі пропозиції, зауваження, які були озвучені занотовані 
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секретаріатом нашого комітету. І вони будуть враховані при підготовці до 

другого читання.  

Значить, так само тут є рекомендації Кабінету Міністрів, Міністерство 

регіонального розвитку будівництва і ЖКГ профільному і органам місцевого 

самоврядування.  

У кого буде бажання, ви можете з ним ознайомитись, хто ще не встиг. 

Тому я хочу подякувати всім за роботу. 

І передаю слово для заключного виступу виконавчому директору 

Асоціації міст України Олександру Володимировичу Слобожану. Будь ласка.  

 

СЛОБОЖАН О.В. Дякую.  

Шановні колеги, перше – дякую за жваву дискусію.  

По-друге, ви будете їхати, можливо, хтось на завтра ще залишиться там 

після вечері, можливо, хтось сьогодні буде їхати, будете читати рекомендації, 

все, що ми обговорили. В нас працювала тут стенограма.  

Я хочу звернути вашу увагу, Тетяна Медведська, може ви всі знаєте, 

вона в нас в Асоціації міст працює якраз по цьому напрямку. Я багато чув тут, 

були пропозиції від міських органів місцевого самоврядування, об'єднаних 

громад, вас як з обласного рівня. Будемо  до вас звертатися, коли робоча група 

буде працювати, іноді необхідно те, що ви сьогодні висловили, уточнити – да? 

– но більше докопатися до глибини, щоб ви були тоді готові, контакти в неї є. 

Або, можливо, вам прийдуть на думку якісь речі.  

Один момент тільки хотів я сказати. Законопроект дуже складний, ми 

над ним працюємо дуже-дуже довго. І виглядає, чому ж я вам і дякував на 

початку, виглядає дуже просто – да? – коли є текст. Але скільки ми 

попроводили, з різними органами зустрічалися, робоча група, це дуже-дуже 

було складно, тому я теж від вашого імені хочу подякувати робочій групі, 

шановним народним депутатам, які підтримують.  

Одне маленьке зауваження. Якщо ми не пройдемо цей етап, да, не 

пройдемо цей етап, ви говорили всі за Містобудівний кодекс. Чому ми пішли 
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цим шляхом? Тому що він, знаєте, є таке поняття "не злітає". Якщо ви думаєте, 

що Містобудівний кодекс, ми зараз почнемо розробку, і все вирішиться на 

часі, то я вам хочу сказати, я сам бюджетник безпосередньо, то в Податковий 

кодекс і Бюджетний кодекс внесено змін тисячі. Не рятує, що це кодекси, 

розумієте? Не рятує. А знаєте, чому? Тому що певним чином от так без 

відпрацювання іноді викинули норму, перший рік вона спрацювала, хтось 

прогнув, другий рік її відмінили. Нову норму.  

Не звертайте увагу, що ми так довго над ним працювали, і ваші 

пропозиції дуже важливі, тому що щоб відпрацювати... Частина цих 

пропозицій, ми розшифруємо коли стенограму, вона зніметься в тому плані по 

досвіду інших міст, частина насправді буде відображена тут, що треба 

відкоригувати. Але це державна політика, вона має бути збалансована. От коли 

вона збалансована, то тоді ми будемо очікувати, що до цього закону, ви 

назвали 32 рази внесено зміни, це настільки мізерний показник. Шановний 

колега з Вінницької області сказав, що йому комфортно працювати. А чому 

комфортно? Тому що 32 рази внесені зміни – це ні про що. Я працюю вже 

майже 12 років в Асоціації міст з Бюджетним і Податковим кодексами, я вам 

кажу, тисячі змінилося умов, і тут є голови безпосередньо, які почали як 

об'єднання громади працювати, за 2 роки в них тільки правила гри помінялись.  

Тому я ще раз хочу подякувати і звернути вашу увагу, що зараз 

розпочинається момент от цього технічного виписування. От коли ми 

домовимося, воно технічно буде правильно виписано, щоб неможна 

збалансовано інтереси, тому що в нас свої інтереси як місцевого 

самоврядування, в представників бізнесу – інші інтереси, держава бачить це 

по-іншому. Тому давайте таким чином підходити. 

Ще раз вам дякую. З Тетяною познайомив, її зараз технологічно… вона 

скаже, де у нас буде відбуватися, буфет. 

Дякую дуже. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз дякуємо всім за увагу. І оргмоменти: у нас 

зараз вечеря, то розкажіть, як детально всім нашим гостям туди добратися.  

Дякуємо.  


