
  Порівняльна таблиця
до  проекту Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”

Зміст положення  (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Кодекс України про адміністративні правопорушення

      Стаття 79-1. Недодержання екологічних вимог під час проектування, 
розміщення, будівництва,  реконструкції та прийняття в експлуатацію 
об'єктів або споруд 

     Недодержання екологічних    вимог   під   час   проектування, 
розміщення,   будівництва,   реконструкції   або    прийняття    в 
експлуатацію об'єктів чи споруд, а так само недодержання строків, 
встановлених  для  кожного  етапу   будівництва   природоохоронних 
об'єктів чи споруд, або строків прийняття їх в експлуатацію -
     тягне за собою накладення штрафу на громадян  від  одного  до 

п'ятнадцяти  неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян,   на 
посадових  осіб  -  від  п'яти   до   двадцяти   неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

  Стаття 96. Недодержання будівельних норм, державних  стандартів, 
норм і правил під час проектування  і будівництва

     Недодержання  будівельних  норм, державних стандартів, норм і правил 
під  час  проектування,  розміщення,  підготовчих робіт до будівництва, 
будівництва  і реконструкції, а так само прийняття в експлуатацію 
об'єктів   чи   споруд,   зведених   з   порушенням законодавства,  -
     тягне  за  собою  накладення штрафу на громадян від десяти до 
п'ятдесяти   неоподатковуваних   мінімумів  доходів  громадян,  на 
посадових осіб - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.
     Надання недостовірної інформації  про  умови  проектування  і 
будівництва чи необгрунтована відмова у наданні такої інформації -
     тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до 
двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
     Проектування об'єктів  і  споруд  з порушенням затвердженої у 
встановленому  порядку   містобудівної   документації,   виконання 
будівельних  або реставраційних робіт без дозволу чи затвердженого 
проекту або з відхиленням від нього -
     тягне  за  собою  накладення штрафу на громадян від десяти до 
п'ятдесяти   неоподатковуваних   мінімумів  доходів  громадян,  на 
посадових осіб - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

Стаття  96.  Недодержання  законодавства,  державних  будівельних  норм, 
стандартів і правил під час будівництва 

Недодержання законодавства,  державних будівельних норм,  стандартів і 
правил  під  час  будівництва,  реконструкції,  реставрації,  капітального 
ремонту об'єктів чи споруд, -
тягне  за  собою  накладення  штрафу  на  громадян  п'ятдесят 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії,  передбачені  частиною  першою  цієї  статті,  вчинені  особою,  яку 
протягом  року  було  піддано  адміністративному  стягненню  за  такі  ж 
порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян сто неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.
Порушення встановлених законодавством строків видачі технічних умов 
щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури - 
тягне  за  собою  накладення  штрафу  на  посадових  осіб  -  п’ятсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Експлуатація  приватних  житлових  будинків  садибного  типу,  дачних  та 
садових  будинків  загальною  площею  до  100  м2  включно,  а  також 
господарських будівель без введення їх в експлуатацію, –
тягне за собою накладення штрафу на громадян – сто неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 



громадян.
     Дії,  передбачені  частинами  першою, другою або третьою цієї статті, 
вчинені   особою,   яку   протягом   року  було  піддано адміністративному 
стягненню за такі ж порушення, -
     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до 
шістдесяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян,  на посадових 
осіб - від ста до двохсот  п'ятдесяти  неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.
     Порушення    встановлених   законодавством   строків   видачі технічних 
умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури -
     тягне  за  собою  накладення  штрафу  на  посадових  осіб від двадцяти до 
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Експлуатація  приватних  житлових  будинків  садибного  типу,  дачних  та 
садових будинків  загальною площею від 100 м2   до 200 м2 включно,  без 
введення їх в експлуатацію, –
тягне  за  собою  накладення  штрафу  на  громадян  –  двісті 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Експлуатація  інших  об’єктів  будівництва,  крім  зазначених  у  частинах 
четверті і п’ятій цієї статті, без введення їх в експлуатацію, – 
тягне  за  собою  накладення  штрафу  на  громадян  –  п’ятсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

                
         Стаття 96-1. Порушення законодавства під час планування і забудови 
територій

Недодержання термінів   підготовки  та  надання  дозволів  на виконання 
підготовчих або будівельних робіт, вимагання при видачі таких дозволів 
документів, не передбачених законодавством, -
       тягне  за  собою  накладення  штрафу  на  посадових  осіб від двадцяти 

п'яти  до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів      

        
       Стаття 96-1. Порушення законодавства під час планування і забудови 
територій

Недодержання  термінів  реєстрації  декларації  про  початок  виконання 
будівельних  робіт,  надання  дозволу  на  виконання  будівельних  робіт  на 
об’єктах  підвищеної  небезпеки,  реєстрації  декларації  про  готовність 
об’єкта до експлуатації та видачі сертифіката, вимагання при реєстрації та 
видачі  таких  декларацій,  дозволів  і  сертифікатів  документів,  не 
передбачених законодавством, - 
тягне  за  собою  накладення  штрафу  на  посадових  осіб  п'ятдесят 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 97. Самовільне будівництво будинків або споруд 

     Самовільне будівництво   будинків  або  споруд,  а  так  само самовільна 
зміна архітектурного вигляду будинків  або  споруд  під час експлуатації-
     тягне за собою накладення штрафу на  громадян  від  п'яти  до десяти 
неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян,  на   посадових  осіб  -  від 
дев'яти  до  вісімнадцяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян.

          Стаття 97. Самочинне будівництво 

Самочинне будівництво об’єктів будівництва загальною площею до 200 м2, 
інженерних  споруд  висотою  або  протяжністю  до  30  м,  а  так  само 
самовільна  зміна  архітектурного  вигляду  будинків  або  споруд  під  час 
експлуатації –
тягне за собою накладення штрафу на громадян – сто неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.
Самочинне будівництво інших об’єктів будівництва та інженерних споруд, 
крім зазначених у частині першій цієї статті, –
тягне  за  собою  накладення  штрафу  на  громадян  –  двісті 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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          Стаття 188-37. Невиконання законних вимог (приписів) посадових 
осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції  або її територіальних 
органів

Невиконання  законних  вимог  (приписів)  посадових  осіб  Державної 
архітектурно-будівельної інспекції або її територіальних органів
Невиконання  законних  вимог  (приписів)  посадових  осіб  Державної 
архітектурно-будівельної інспекції або її територіальних органів – 
тягне  за  собою  накладення  штрафу  на  громадян  –  п’ятсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Недопущення посадових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції 
та її територіальних органів на об’єкти будівництва органів – 
тягне  за  собою  накладення  штрафу  на  громадян  –  п’ятсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 244-6. Інспекції державного архітектурно-будівельного  контролю 

     Державна   архітектурно-будівельна   інспекція   України   та   її 
територіальні     органи     (далі    -    інспекції    державного архітектурно-
будівельного контролю)   розглядають    справи    про адміністративні 
правопорушення,   пов'язані   з   недодержанням екологічних вимог під час 
проектування,  розміщення,  будівництва, реконструкції  та прийняття в 
експлуатацію  об'єктів чи споруд, недодержанням  державних  стандартів, 
норм   і   правил    під    час  проектування   і   будівництва,   а   також 
самовільним  будівництвом будинків або споруд (статті 79-1, 96, 97).

…………………………..

Стаття 244-6. Інспекції державного архітектурно-будівельного  контролю 

Державна  архітектурно-будівельна  інспекція  та  її  територіальні  органи 
(далі  –  інспекції  державного  архітектурно-будівельного  контролю) 
розглядають  справи  про  адміністративні  правопорушення,  пов'язані  з 
недодержанням законодавства,  державних стандартів,  норм і  правил під 
час  будівництва,  реконструкції,  реставрації,  капітального  ремонту  та 
прийняття  в  експлуатацію  об'єктів  чи  споруд,  невиконанням  законних 
вимог  (приписів)  посадових  осіб  інспекцій  державного  архітектурно-
будівельного контролю (статті 96, 97,  188-37).

……………………………..

Кримінальний кодекс України
Стаття 197-1. Самовільне зайняття земельної ділянки та 
                   самовільне будівництво 

     1. Самовільне   зайняття   земельної  ділянки,  яким  завдано значної 
шкоди її законному володільцю або власнику, - 
     карається штрафом від двохсот до  трьохсот  неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців. 

     2. Самовільне зайняття  земельної  ділянки,  вчинене  особою, раніше 

       Стаття 197-1. Самовільне зайняття земельної ділянки та самочинне 
будівництво  

1. Самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її 
законному володільцю або власнику, - 
карається  штрафом  від  п’ятисот  до  однієї  тисячі  неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців. 
2.  Самовільне  зайняття  земельної  ділянки,  вчинене  особою,  раніше 
судимою за злочин, передбачений цією статтею, або групою осіб, або щодо 
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судимою за злочин,  передбачений цією статтею,  або групою осіб,  або щодо 
земельних ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних  зонах, 
зонах  санітарної  охорони,  санітарно-захисних зонах чи зонах особливого 
режиму використання земель, - 
    карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або 
позбавленням волі на строк до двох років. 

     3. Самовільне будівництво будівель або споруд  на  самовільно зайнятій 
земельній  ділянці,  зазначеній  у  частині  першій цієї статті, - 

     карається штрафом від трьохсот до п'ятисот  неоподатковуваних 
мінімумів  доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або 
обмеженням волі на строк до трьох років. 

     4. Самовільне будівництво будівель або споруд  на  самовільно зайнятій 
земельній  ділянці,  зазначеній  у  частині  другій цієї статті,  або вчинене 
особою,  раніше судимою за такий саме  злочин або злочин, передбачений 
частиною третьою цієї статті, - 

     карається позбавленням  волі  на  строк  від  одного до трьох років. 

     Примітка. Відповідно  до  цієї  статті   шкода,   передбачена частиною 
першою цієї статті, визнається значною, якщо вона у сто і більше   разів 
перевищує   неоподатковуваний   мінімум   доходів громадян.

земельних  ділянок  особливо  цінних  земель,  земель  в  охоронних  зонах, 
зонах санітарної  охорони,  санітарно-захисних  зонах чи зонах особливого 
режиму використання земель, - 
карається  обмеженням  волі  на  строк  від  двох  до  чотирьох  років  або 
позбавленням волі на строк до двох років. 
3.  Самочинне  будівництво  будівель  або  споруд  вчинене  особою,  яку 
протягом року було піддано адміністративному стягненню, передбаченого 
частиною 3 статті 96 та статтею 97 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, - 
карається  штрафом  від  п’ятисот  до  однієї  тисячі  неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців. 
4.  Самочинне  будівництво  будівель  або  споруд  вчинене  особою,  раніше 
судимою за злочин, передбачений частиною 3 цієї статті, - 
карається  обмеженням  волі  на  строк  від  двох  до  чотирьох  років  або 
позбавленням волі на строк до двох років. 
5.  Самочинне  будівництво  будівель  або  споруд  на  самовільно  зайнятій 
земельній ділянці, зазначеній у частині першій цієї статті, - 
карається  штрафом  від  однієї  тисячі  до  двох  тисяч  неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або 
обмеженням волі на строк до трьох років. 
6.  Самочинне  будівництво  будівель  або  споруд  на  самовільно  зайнятій 
земельній  ділянці,  зазначеній  у  частині  другій  цієї  статті,  або  вчинене 
особою, раніше судимою за такий саме злочин або злочин, передбачений 
частиною п’ятою цієї статті, - 
карається позбавленням волі на строк від одного до трьох років. 

Примітка. Відповідно до цієї статті шкода, передбачена частиною першою 
цієї статті, визнається значною, якщо вона у сто і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Земельний Кодекс України
Стаття 12-1. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, 
міських, в тому числі виконавчих органів Київської та Севастопольської 
міських рад.

До  повноважень  виконкомів  сільських,  селищних,  міських  рад  у  галузі 
земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить: 

а) прийняття рішення щодо продажу для містобудівних потреб земельної 
ділянки або прав на неї або надання дозволу щодо підготовки земельної 
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ділянки до продажу, за наявності генерального плану населеного пункту, 
для містобудівних потреб;

б)  затвердження  для  містобудівних  потреб  проектів  землеустрою  щодо 
відведення  земельних  ділянок  або  технічної  документації,  технічних 
паспортів  земельних  ділянок  для  продажу  на  земельних  торгах  для 
містобудівних цілей;

в) затвердження результатів земельних торгів зазначених у пункті а) цієї 
статті та розпорядження земельними ділянками для містобудівних потреб.

Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок державної або 
                 комунальної власності у користування 

     1. Надання   земельних   ділянок  державної  або  комунальної 
власності у користування здійснюється на підставі  рішень  органів 
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування. 

    
 Рішення зазначених  органів  приймається на підставі проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі: 

     зміни цільового призначення земельних ділянок  відповідно  до 
закону; 

     надання у   користування  земельних  ділянок,  межі  яких  не 
встановлені в натурі (на місцевості). 

     

     
       Надання у   користування   земельної   ділянки,   межі   якої 
встановлені  в  натурі  (на  місцевості),  без  зміни її цільового 
призначення здійснюється на  підставі  технічної  документації  із 
землеустрою   щодо   складання   документа,   що  посвідчує  право 
користування земельною ділянкою. 

      

Стаття  123.  Порядок  надання  земельних  ділянок  державної  або 
комунальної власності у користування

     1. Надання   земельних   ділянок  державної  або  комунальної власності у  
користування здійснюється на підставі  рішень  органів виконавчої влади або 
органів місцевого самоврядування,  а для цілей містобудування на підставі 
рішень  органів  виконавчої  влади  або  виконавчих  органів  сільських, 
селищних, міських рад. 
     
     Рішення зазначених  органів  приймається на підставі проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у разі: 
     
     зміни цільового призначення земельних ділянок  відповідно  до закону;  

         надання у   користування  земельних  ділянок,  межі  яких  не встановлені 
в натурі (на місцевості).
      
      В інших випадках розроблення проектів землеустрою не здійснюється.

     Надання  у   користування   земельної   ділянки здійснюється  на  
підставі  технічної  документації  із землеустрою якщо:   
     межі  земельної  ділянки  встановлені  в  натурі  (на  місцевості),  без  
зміни її цільового призначення; або
      при продажі земельної ділянки на земельних торгах; або
   за  наявності  детального  плану  територій  з  даними  детального 
зонування; або 
     за наявності містобудівного кадастру 
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       2. Особа,  зацікавлена в одержанні у  користування  земельної 
ділянки  із земель державної або комунальної власності за проектом 
землеустрою щодо її  відведення,  звертається  з  клопотанням  про 
надання   дозволу  на  його  розробку  до  відповідної  сільської, 
селищної,  міської,  районної,  обласної ради,  Кабінету Міністрів 
України,  Ради  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  місцевої 
державної адміністрації.
У клопотанні  зазначаються   орієнтовний   розмір   земельної 
ділянки   та  її  цільове  призначення.  До  клопотання  додаються 
графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та 
розмір   земельної   ділянки,   письмова  згода  землекористувача, 
засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки). 

      

     
3. Відповідний орган виконавчої  влади  або  орган  місцевого 
самоврядування  в  межах їх повноважень у місячний строк розглядає 
клопотання і дає дозвіл на розроблення  проекту  землеустрою  щодо 
відведення  земельної  ділянки або надає мотивовану відмову у його 
наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише 
невідповідність   місця  розташування  земельної  ділянки  вимогам 
законів,  прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а 
також  генеральних  планів населених пунктів,  іншої містобудівної 
документації,  схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань 
використання   та  охорони  земель  адміністративно-територіальних 
утворень,  проектів  землеустрою  щодо   впорядкування   території 
населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку. 

     Забороняється відмова  у  наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок,  місце розташування 
об'єктів  на  яких  погоджено відповідним органом виконавчої влади 
або органом місцевого самоврядування згідно із статтею  151  цього 
Кодексу. 

     Умови і   строки   розроблення   проектів   землеустрою  щодо 
відведення земельних  ділянок  визначаються  договором,  укладеним 

     2. Особа,  зацікавлена в одержанні у  користування  земельної ділянки  із  
земель державної або комунальної власності за проектом землеустрою щодо її 
відведення,   звертається  з   клопотанням  про надання   дозволу  на  його 
розробку  до  відповідної  сільської, селищної,  міської,  районної,  обласної 
ради,  Кабінету Міністрів України,  Ради  міністрів  Автономної  Республіки 
Крим,  місцевої державної адміністрації.  В разі надання земельної ділянки 
для  містобудівних  потреб,  зацікавленою  особою  подається  заява  про 
продаж земельної  ділянки  до відповідного  органу  державної  виконавчої 
влади  або  виконавчого  органу  відповідної  сільської,  селищної,  міської 
ради.  Порядок  розгляду  такої  заявки  визначено  статтею  135  –  1  цього 
Кодексу.( Текст документа взятo з сайту Bерх
У клопотанні (заяві) зазначаються   орієнтовний   розмір   земельної ділянки   та  
її  цільове  призначення.  До  клопотання  додаються графічні матеріали, на 
яких  зазначено  бажане  місце  розташування  та  розмір  земельної    ділянки, 
письмова  згода  землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення 
земельної ділянки).

     3.  Відповідний  орган  виконавчої   влади   або   орган   місцевого 
самоврядування   в   межах  їх  повноважень  у  місячний  строк  розглядає 
клопотання  і  дає  дозвіл  на  розроблення   проекту   землеустрою   щодо 
відведення  земельної  ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.  
Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність 
місця   розташування   земельної   ділянки   вимогам  законів,   прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів,  а також  генеральних  планів 
населених  пунктів,   іншої  містобудівної  документації,   схем  землеустрою і 
техніко-економічних  обґрунтувань  використання    та   охорони   земель 
адміністративно-територіальних  утворень,   проектів   землеустрою   щодо 
впорядкування   території населених пунктів, затверджених у встановленому 
законом порядку.
     
     
     Забороняється відмова  у  наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок,   місце розташування об'єктів   на  яких 
погоджено  відповідним  органом  виконавчої  влади  або  органом  місцевого 
самоврядування згідно із статтею  151  цього Кодексу. 

     
     Умови і   строки   розроблення   проектів   землеустрою  щодо відведення 
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замовником з виконавцем цих робіт відповідно до типового договору. 
Типовий договір на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки затверджується Кабінетом Міністрів України. 

     4. Розроблений  проект  землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  подається  Комісії  з  розгляду  питань,   пов'язаних   з 
погодженням документації із землеустрою. 

     Комісія протягом  трьох  тижнів з дня одержання проекту надає 
відповідному  органу  виконавчої   влади   чи   органу   місцевого 
самоврядування свій висновок щодо погодження проекту або відмови у 
його  погодженні.  У  разі  відмови  у  погодженні   проекту   він 
повертається заявнику у зазначений у цій частині строк. 

     

    Підставою відмови   у   погодженні  проекту  може  бути  лише 
невідповідність  його  положень  вимогам  законів   та   прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів. 

     У разі  якщо  проект  землеустрою  щодо  відведення земельної 
ділянки підлягає обов'язковій державній експертизі  землевпорядної 
документації, погоджений проект подається Комісією до відповідного 
органу  земельних  ресурсів  для   здійснення   такої   експертизи 
відповідно до закону. 

     5. У  разі  якщо  місце розташування об'єкта,  розміри і межі 
земельної ділянки, що пропонується до вилучення (викупу), та умови 
вилучення (викупу)   цієї  ділянки  погоджені  згідно  з  вимогами 

земельних   ділянок   визначаються   договором,   укладеним  замовником  з 
виконавцем цих робіт відповідно до типового договору.  Типовий договір на 
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки 
затверджується Кабінетом Міністрів України. 
     4. Розроблений  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
подається   Комісії   з   розгляду   питань,    пов'язаних    з  погодженням 
документації із землеустрою. 
     Комісія  протягом   трьох   тижнів  з  дня  одержання  проекту  надає 
відповідному   органу   виконавчої    влади    чи    органу    місцевого 
самоврядування,  а також особі,  зацікавленій у наданні земельної ділянки, 
свій висновок щодо погодження проекту або відмови у його  погодженні.  У 
разі  відмови  у  погодженні   проекту   він повертається заявнику у зазначений 
у цій частині строк.  Ненадання комісією висновку протягом зазнаяченого 
строку вважатиметься погодженням комісією проекту.
      
     Висновок  Комісії  щодо  погодження  проекту  землеустрою  щодо 
відведення земельної  ділянки для містобудівних  потреб є  підставою для 
прийняття органом державної виконавчої влади або виконавчим органом 
відповідної місцевої ради рішення про продаж земельної ділнки або прав 
на  неї  для  містобудівних  потреб.  За  наявності  висновку  Комісії  щодо 
погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
містобудівних  потреб,  органом  державної  виконавчої  влади  або 
виконавчим органом відповідної місцевої ради не має права відмовити у 
продажу земельної ділянки або прав на неї. 

     Підставою  відмови    у    погодженні   проекту   може   бути   лише  
невідповідність  його  положень  вимогам  законів   та   прийнятих відповідно 
до них нормативно-правових актів.

     У разі  якщо  проект  землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки 
підлягає  обов'язковій  державній  експертизі   землевпорядної  документації, 
погоджений  проект  подається  Комісією  до  відповідного  органу   земельних 
ресурсів  для   здійснення   такої   експертизи відповідно до закону.

    
      5. У  разі  якщо  місце розташування об'єкта,  розміри і межі земельної  
ділянки, що пропонується до вилучення (викупу), та умови вилучення (викупу) 
цієї  ділянки  погоджені  згідно  з  вимогами статті 151  цього  Кодексу,  які  під  
час   розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки не 
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статті 151  цього  Кодексу,  які  під  час   розроблення   проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки не змінилися, проект 
погодженню не підлягає. 

     6. Відповідний орган виконавчої  влади  або  орган  місцевого 
самоврядування   у  двотижневий  строк  з  дня  отримання  проекту 
землеустрою  щодо  відведення  земельної   ділянки,   а   в   разі 
необхідності    здійснення   обов'язкової   державної   експертизи 
землевпорядної документації згідно із законом  -  після  отримання 
позитивного  висновку такої експертизи приймає рішення про надання 
земельної ділянки у користування. 

     

   
    
7. Якщо земельна ділянка надається у  користування  Кабінетом 
Міністрів  України,  погоджений проект землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки  подається   відповідно   до   Ради   міністрів 
Автономної     Республіки    Крим,    обласних,    Київської    та 
Севастопольської міських державних адміністрацій,  які розглядають 
його  і  в  місячний  строк  подають  зазначений  проект із своїми 
пропозиціями до Кабінету Міністрів України. 

     8. Якщо земельна ділянка надається у  користування  Верховною 
Радою  Автономної  Республіки Крим,  погоджений проект  землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки  подається  до  Ради  міністрів 
Автономної Республіки Крим,  яка розглядає його і в місячний строк подає 
зазначений проект із своїми пропозиціями до  Верховної  Ради Автономної 
Республіки Крим. 

   9. Рішенням  про  надання земельної ділянки у користування за 
проектом землеустрою щодо її відведення здійснюються: 

     затвердження проекту землеустрою  щодо  відведення  земельної 
ділянки; 

змінилися, проект погодженню не підлягає.

  
      6.  Відповідний  орган  виконавчої   влади   або   орган   місцевого 
самоврядування    у   двотижневий   строк   з   дня   отримання   проекту 
землеустрою  щодо  відведення  земельної   ділянки,   а   в   разі необхідності 
здійснення   обов'язкової   державної   експертизи землевпорядної документації  
згідно із законом  -  після  отримання позитивного  висновку такої експертизи 
приймає рішення про надання земельної ділянки у користування.  У випадку 
надання  земельної  ділянки  або  прав  на  неї  для  містобудівних  потреб, 
рішення про надання земельної ділянки або прав на неї для містобудівних 
потреб приймається органом державної виконавчої влади або виконавчим 
органом  відповідної  місцевої  ради  протягом  п’яти  днів  строк   з   дня 
отримання  проекту землеустрою  щодо  відведення  земельної   ділянки,   а 
в   разі необхідності    здійснення   обов'язкової   державної   експертизи 
землевпорядної  документації  згідно  із  законом   -   після   отримання 
позитивного  висновку такої експертизи.

     7.  Якщо  земельна  ділянка  надається  у   користування   Кабінетом  
Міністрів   України,   погоджений  проект  землеустрою  щодо  відведення 
земельної  ділянки  подається   відповідно   до   Ради   міністрів Автономної 
Республіки    Крим,    обласних,    Київської    та Севастопольської міських 
державних адміністрацій,  які  його  і  в  місячний  строк  подають  зазначений 
проект із своїми пропозиціями до Кабінету Міністрів України.

   
  8.  Якщо  земельна  ділянка  надається  у   користування   Верховною Радою 
Автономної   Республіки  Крим,   погоджений  проект  землеустрою  щодо 
відведення  земельної   ділянки   подається   до   Ради   міністрів  Автономної 
Республіки  Крим,   яка  розглядає  його і  в  місячний строк  подає  зазначений 
проект  із  своїми пропозиціями до  Верховної   Ради Автономної  Республіки 
Крим.

       9. Рішенням  про  надання земельної ділянки у користування за проектом 
землеустрою щодо її відведення здійснюються:

     затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  або  проекту 
землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки,  якщо його розробка 
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 вилучення земельних    ділянок    у    землекористувачів   із 
затвердженням   умов   вилучення   земельних   ділянок   (у   разі 
необхідності); 

     надання земельної  ділянки особі у користування з визначенням 
умов її використання і затвердженням умов надання, у тому числі (у 
разі     необхідності)     вимог    щодо    відшкодування    втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. 

     10. Підставою відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо 
відведення  земельної  ділянки може бути лише його невідповідність 
вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових 
актів. 

     11. Відмова  органу  виконавчої  влади  чи  органу  місцевого 
самоврядування у наданні  земельної  ділянки  у  користування  або 
залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду.

вимагається законодавством;

     вилучення земельних    ділянок    у    землекористувачів   із затвердженням 
умов вилучення земельних   ділянок   (у   разі необхідності); 

     
     надання земельної  ділянки особі у користування з визначенням умов її  
використання  і  затвердженням  умов  надання,  у  тому  числі  (у  разі 
необхідності)     вимог    щодо    відшкодування втрат сільськогосподарського 
та лісогосподарського виробництва.

     10.  Підставою  відмови  у  затвердженні  проекту  землеустрою  щодо  
відведення  земельної  ділянки може бути лише відмова комісії в погодженні 
проекту землеустроюм щодо відведення  земельної  ділянки. 

          11.  Відмова   органу  виконавчої   влади  чи   органу  місцевого  
самоврядування  у  наданні   земельної   ділянки   у   користування   або  
залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду.

Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду 

     1. Передача в оренду  земельних  ділянок,  що  перебувають  у 
державній  або  комунальній  власності,  здійснюється  на підставі 
рішення відповідного органу виконавчої влади або органу  місцевого 
самоврядування  чи договору купівлі-продажу права оренди земельної 
ділянки (у разі продажу права оренди)  шляхом  укладення  договору 
оренди земельної ділянки. 

     
    2. Передача  в  оренду  земельних  ділянок,  що перебувають у 
державній або комунальній власності,  здійснюється за результатами 
проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами 
другою, третьою статті 134 цього Кодексу. 

     3. Передача в оренду  земельних  ділянок,  що  перебувають  у 
державній або комунальній власності, громадянам, юридичним особам, 
визначеним частинами другою,  третьою статті  134  цього  Кодексу, 
здійснюється в порядку, встановленому статтею 123 цього Кодексу. 

Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду 

     1. Передача в оренду  земельних  ділянок,  що  перебувають  у державній 
або   комунальній   власності,   здійснюється   на  підставі  рішення 
відповідного  органу  виконавчої  влади  або  органу   місцевого 
самоврядування   чи  договору  купівлі-продажу  права  оренди  земельної 
ділянки  (у  разі  продажу  права  оренди)   шляхом   укладення  договору 
оренди земельної  ділянки.  Передача в оренду  земельних  ділянок,   що 
перебувають  у державній  або  комунальній  власності,  здійснюється  на 
підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або виконавчого 
органу місцевої ради.
     2. Передача  в  оренду  земельних  ділянок,  що перебувають у державній 
або комунальній власності,  здійснюється за результатами проведення 
земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами другою, 
третьою статті 134 цього Кодексу. 
     
      3. Передача в оренду  земельних  ділянок,  що  перебувають  у 
державній або комунальній власності, громадянам, юридичним особам, 
визначеним частинами другою,  третьою статті  134  цього  Кодексу, 
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4. Передача  в  оренду  земельних  ділянок,  що перебувають у 
власності громадян і юридичних  осіб,  здійснюється  за  договором 
оренди між власником земельної ділянки і орендарем.  Підставою для 
укладення договору оренди може бути цивільно-правовий договір  про 
відчуження права оренди.

здійснюється в порядку, встановленому статтею 123 цього Кодексу. 
Передача земельних ділянок в оренду для цілей містобудування 
здійснюється в порядку, визначеному статтею 135-1 цього кодексу.

     4.  Передача  в  оренду  земельних  ділянок,   що перебувають у 
власності  громадян і  юридичних  осіб,   здійснюється  за  договором 
оренди між власником земельної ділянки і орендарем.  Підставою для 
укладення договору оренди може бути цивільно-правовий договір  про 
відчуження права оренди.

Стаття  135-1.  Продаж  земельних  ділянок  для  містобудівних 
потреб

1.  Ініціатива  щодо  надання,  продажу  для  містобудівних  потреб 
земельної ділянки або прав на них із земель державної та комунальної 
власності  може належати виконавчим органам відповідних  місцевих 
рад,  місцевим  державним  адміністраціям,  фізичним  та  юридичним 
особам. До розмежування земель державної та комунальної власності, 
виконавчі органи  місцевих рад сіл, селищ, міст районного значення 
мають право делегувати функції з організації та проведення земельних 
торгів відповідним районним державним адміністраціям. 

2.  Особа,  що  бажає  придбати  земельну  ділянку  або  права  на  неї  із 
земель державної або комунальної власності для містобудівних потреб 
подає  заяву  до  виконавчого  органу  відповідної  місцевої  ради  або 
місцевої  державної  адміністрації.  Форма  заяви  встановлюється 
Кабінетом Міністрів України.

3.  Виконавчий орган відповідної місцевої ради або місцева державна 
адміністрація протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви 
про продаж земельної ділянки або прав на неї зобов’язані розглянути її 
на  предмет  відповідності  характеристики  об’єкта  містобудівній 
документації, режиму використання земельної ділянки, прав заявника 
на придбання земельної ділянки або прав на неї, та прийняти рішення 
про підготовку земельної ділянки до продажу, спосіб такого продажу, 
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або про відмову у продажі.

4. Рішення про відмову від продажу (надання) земельної ділянки або 
прав на неї може бути прийнято виключно у випадку невідповідності 
запропонованої  заявником  забудови  містобудівній  документації,  та 
режиму використання земельних ділянок, неможливості заявника бути 
покупцем земельної ділянки або права на неї відповідно до Земельного 
кодексу України. 

5. Рішення про підготовку до продажу, спосіб продажу, або про відмову 
від  продажу  земельної  ділянки,  або  прав  на  неї  для  містобудівних 
потреб,  повинно бути доведено доведено до відома заявника не пізніше 
п’яти днів з  дати надходження заяви шляхом письмового поштового 
повідомлення на адресу зазначеної в заяві, та опублікування в мережі 
інтернет,  з  правом користувачів мережі  інтернет отримувати витяги 
щодо наявності або відсутності відмови, що матиме статус офіційного 
електронного документу. 

6. В разі неповідомлення заявника щодо результатів розгляду заяви у 
зазначені в цій статті строки, вважатиметься, що заявнику погоджено 
продаж земельної ділянки відповідно до намірів забудови (погоджено 
заяву) через земельні  торги,  якщо інше не  передбачено законом,  які 
мають  бути  проведені  в  порядку,  визначеному  цим  Кодексом  та 
Кабінетом Міністрів України. 

7. В разі неповідомлення заявника щодо результатів розгляду заяви у 
зазначені  в  цій  статті  строки,  рішення  про  підготовку  земельної 
ділянки або прав на неї до продажу вважається таким що винесено з 
погодженням  продажу  земельної  ділянки  відповідно  до  намірів 
забудови, через земельні торги, якщо інше не передбачено законом, які 
мають бути проведені в порядку, визначеному цим Кодексом. 

8. У випадку якщо рішення про підготовку земельної ділянки або прав 
на неї до продажу або про відмову від продажу земельної ділянки або 
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прав  на  неї  державної  власності  не  винесено  та  не  оприлюднено 
виконавчим органом місцевої ради протягом зазначеного в цій статті 
строку, заявник має право на підставі витягу про відсутність такого 
рішення  з  мережі  інтернет,  або  довідки  відповідного  нотаріуса  про 
ненадходження рішення за результатами розгляду заяви протягом 10 
днів  з  дати  закінчення  строку  на  розгляд  заяви,  звернутися  до 
відповідної  місцевої  державної  адміністрації   з  клопотанням  про 
організацію подальшого продажу земельної ділянки.

9.  В такому випадку,  надання (продаж) земельної ділянки державної 
власності  здійснюється  відповідно  до  правил  цього  кодексу  щодо 
продажу земельних ділянок або прав на них для містобудівних потреб. 
Кошти,  отримані  від  продажу  такої  земельної  ділянки  місцевою 
державною адміністрацією направлятимуться до державного бюджету.

Рішення про підготовку земельної ділянки до продажу є підставою та 
дозволом  для  підготовки  земельної  ділянки  до  продажу  з  торгів 
відповідно до порядку, визначеного статтею 136 цього кодексу. 

10. У випадку, якщо проведення земельних торгів законодавством не 
вимагається, рішення про підготовку земельної ділянки або прав на неї 
до  продажу  є  підставою  та  дозволом  на  виготовлення  відповідної 
документації із землеустрою. Погодження документації із землеустрою 
в такому випадку здійснюється в порядку,  визначеному статтею 123 
Земельного кодексу України.

За  наявності  містобудівної  документації  з  детальним  зонуванням, 
проект землеустрою не розробляється. Замість проекту землеустрою, в 
такому випадку виготовляється технічна документація із землеустрою. 

11. За наявності містобудівної документації, у якій присутні дані щодо 
зонування  територій,   виконавчий  орган  місцевої  ради,  місцева 
державна адміністрація оприлюднює рішення щодо продажу земельної 
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ділянки на земельних торгах та призначає дату земельних торгів, які 
повинні  відбутися  не  пізніше  ніж  через  50  календарних  днів  з  дати 
прийняття рішення про підготовку земельної ділянки або прав на неї 
до продажу. 

12.  За  наявності  погоджених заяв  про  продаж земельних  ділянок  та 
прав на них, земельні торги проводяться не рідше двох  разів на місяць. 
Аукціон   організується  та  проводиться  безпосередньо  виконавчим 
органом  місцевої  ради,  місцевої  державною  адміністрацією,  або  на 
підставі договору – сертифікованою юридичною особою.

13.  Оголошення  про  проведення  земельних  торгів  здійснюється 
відповідно до частини 1 та 2 статті 137 Земельного Кодексу України.

14. Особи зацікавленні в придбанні для містобудівних потреб земельної 
ділянки або прав на неї, що виставляються для продажу на торгах, з 
дня, наступного за днем публікації повідомлення про земельні торги, 
можуть подавати заявки щодо участі в торгах. Подача заявок на участь 
в торгах припиняється не більше, ніж за п’ять днів до дати проведення 
аукціону.

15.  За  результатом  розгляду  поданих  заявок  щодо  участі  в  торгах, 
заявника може бути зареєстровано для участі в торгах, або відмовлено 
в реєстрації. Рішення про відмову від продажу земельної ділянки або 
прав на неї може бути прийнято виключно у випадку невідповідності 
запропонованої  заявником  забудови  містобудівній  документації  та 
режиму використання земельних ділянок, неможливості заявника бути 
покупцем земельної ділянки або права на неї відповідно до земельного 
кодексу  України,  та  в  разі  несплати реєстраційного  та  гарантійного 
внесків. 

16. У випадку відмови в реєстрації для участі в торгах, заявнику 
повертається реєстраційний та гарантійний внесок протягом п’яти 
робочих днів з дати проведення торгів. Відмова в реєстрації учасника 
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торгів може бути оскаржена до компетентного суду протягом 5 днів.
Стаття 136. Підготовка лотів для продажу на земельних торгах 

     1. Органи    державної    влади    або    органи    місцевого 
самоврядування,  уповноважені  приймати  рішення  про   відчуження 
земельних ділянок державної чи комунальної власності, у тому числі 
разом  з  розташованими  на   них   об'єктами   нерухомого   майна 
(будівлями,  спорудами)  державної або комунальної власності,  або 
прав на них (оренди,  суперфіцію, емфітевзису), визначають перелік 
таких  земельних  ділянок для продажу на земельних торгах окремими 
лотами.  Забороняється вносити до зазначеного переліку  призначені 
під   забудову   земельні   ділянки  без  урахування  у  випадках, 
передбачених   законом,   результатів   громадського   обговорення 
містобудівного обґрунтування розміщення об'єкта. 

     2. Добір   земельних   ділянок   державної   або  комунальної 
власності для формування переліку,  зазначеного в  частині  першій 
цієї  статті,  здійснюється на підставі затверджених містобудівної 
документації та  документації  із  землеустрою,  регіональних  або 
місцевих   правил   забудови.   При   доборі   земельних   ділянок 
враховуються маркетингові дослідження, інвестиційна привабливість, 
звернення громадян та юридичних осіб щодо намірів забудови. 

     3. Земельна  ділянка,  у  тому числі та,  на якій розташовані 
об'єкти  нерухомого  майна  (будівлі,   споруди)   державної   або 
комунальної  власності,  виставляється  на  земельні торги окремим 
лотом після: 

     а) визначення меж земельної ділянки в натурі (на  місцевості) 
та закріплення їх межовими знаками; 

     б)  визначення  вартості  лота,  причому  вартість  земельної 
ділянки дорівнює її нормативній грошовій оцінці; 

     в) виготовлення технічного паспорта об'єкта продажу. 

     4. У технічному паспорті містяться відомості про: 

     а) розміри земельної ділянки; 
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Винесення рішення про підготовку земельної ділянки до продажу 
відповідно до статті  135-1 цього кодексу, є одночасно рішенням про 
включення відповідної ділянки в перелік земельних  ділянок для 
продажу на земельних торгах.
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     4. У технічному паспорті містяться відомості про: 
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     б) місце розташування (адресу); 

     в) форму власності (державна чи комунальна); 

     г) грошову оцінку земельної ділянки або прав на неї  (оренди, 
суперфіцію,  емфітевзису)  та  оцінку розташованого на ній об'єкта 
нерухомого майна і стартову ціну лота; 

     ґ) природний і господарський стан земельної ділянки; 

     д) цільове призначення земельної ділянки; 

     е) містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки; 

     є) інвентаризаційний опис будівель і споруд (для  забудованої 
земельної ділянки). 

     5. Технічний  паспорт  об'єкта  продажу  (лота),  умови  його 
продажу,  у тому числі (у разі необхідності) вимоги щодо граничних 
термінів  забудови земельної ділянки,  розміру відшкодування втрат 
сільськогосподарського    та    лісогосподарського    виробництва, 
визначення  розміру пайової участі (внеску) у створення і розвиток 
інженерно-транспортної  та  соціальної  інфраструктури  населеного 
пункту,   затверджуються   органом  державної  влади  або  органом 
місцевого самоврядування. 

     6. Положення про технічний паспорт  об'єкта  продажу  (лота), 
який  виставляється  на  земельні торги,  затверджується Кабінетом 
Міністрів України. 

     7.  Технічний  паспорт об'єкта продажу (лота) та документація 
із  землеустрою,  необхідна  для  підготовки  земельної ділянки до 
аукціону,  виготовляються на замовлення органів  виконавчої  влади 
або   органів   місцевого   самоврядування  чи  державних  органів 
приватизації, відповідно до їх повноважень щодо продажу земель, та 
після  укладення  договору  купівлі-продажу об'єкта продажу (лота) 
передаються  безоплатно  покупцю  цього  об'єкта  продажу  (лота).

     а) розміри земельної ділянки; 

     б) місце розташування (адресу); 

     в) форму власності (державна чи комунальна); 

     г) грошову оцінку земельної ділянки або прав на неї  (оренди, 
суперфіцію,  емфітевзису)  та  оцінку розташованого на ній об'єкта 
нерухомого майна і стартову ціну лота; 

     ґ) природний і господарський стан земельної ділянки; 

     д) цільове призначення земельної ділянки; 

     е) містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки; 

     є) інвентаризаційний опис будівель і споруд (для  забудованої 
земельної ділянки). 

     5. Технічний  паспорт  об'єкта  продажу  (лота),  умови  його продажу, 
у тому числі (у разі необхідності) вимоги щодо граничних термінів 
забудови земельної ділянки,  розміру відшкодування втрат 
сільськогосподарського    та    лісогосподарського    виробництва, 
визначення  розміру пайової участі (внеску) у створення і розвиток 
інженерно-транспортної  та  соціальної  інфраструктури  населеного 
пункту,   затверджуються   органом  державної  влади  або  органом 
місцевого самоврядування. 
     
      6. Положення про технічний паспорт  об'єкта  продажу  (лота), який 
виставляється  на  земельні торги,  затверджується Кабінетом Міністрів 
України. 
     

7.  Технічний  паспорт об'єкта продажу (лота) та документація із 
землеустрою,  необхідна  для  підготовки  земельної ділянки до аукціону, 
виготовляються на замовлення органів  виконавчої  влади або   органів 
місцевого   самоврядування  чи  державних  органів приватизації, 
відповідно до їх повноважень щодо продажу земель, та після  укладення 
договору  купівлі-продажу об'єкта продажу (лота) передаються 
безоплатно  покупцю  цього  об'єкта  продажу  (лота). Технічний паспорт 
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підлягає виготовленню та затвердженню протягом 25 днів з дати 
прийняття рішення про підготовку земельної ділянки до продажу.

Стаття 137. Оголошення про проведення земельних торгів 

     1. Земельні  торги  проводяться  не  раніше 30 днів з моменту 
опублікування у пресі  офіційної  інформації  про  виставлення  на 
земельні  торги земельних ділянок, а також розміщення на земельних 
ділянках  рекламних  щитів  з  офіційною  інформацією  про  об'єкт 
продажу (лот).

     2.  Офіційна  інформація  про  об'єкт  продажу  (лот) повинна 
містити відомості про: 

     а) розміри земельної ділянки; 

     б) цільове призначення,  а для містобудівних потреб  -  також 
види використання (пріоритетні та допустимі); 

     в) умови продажу та стартову ціну; 

     г) місце і час проведення торгів; 

     ґ) містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки; 

     д) найменування та адресу установи, прізвище та посаду, номер 
телефону особи,  в якої можна ознайомитися з  технічним  паспортом 
об'єкта продажу (лота).

     3.  Організатором земельних торгів є орган державної влади чи 
орган  місцевого  самоврядування, чи державний орган приватизації, 
уповноважений    здійснювати    відчуження    земельної   ділянки, 
призначеної  для  продажу,  або державний виконавець відповідно до 
рішення суду. Проведення земельних торгів здійснює юридична особа, 
яка  має  дозвіл  (ліцензію)  на  проведення  земельних торгів, на 
підставі договору з відповідним органом державної влади чи органом 
місцевого   самоврядування,  чи  державним  органом  приватизації. 

     4. Організатор  земельних торгів має право відмовитися від їх 
проведення  не  пізніше,  ніж  за  10  днів  до  їх  проведення  з 
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обов'язковою   публікацією  офіційної  інформації  про  скасування 
земельних торгів із зазначенням причини скасування. 

     5. Земельні  торги  проводяться  у   порядку,   встановленому 
законом.

обов'язковою   публікацією  офіційної  інформації  про  скасування 
земельних торгів із зазначенням причини скасування. 

     5. Порядок продажу земельних ділянок з торгів встановлюється 
Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог цього Кодексу.

  Стаття 186-1. Комісія з розгляду питань, пов'язаних з 
                   погодженням документації із землеустрою 

     1. Для розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації 
із землеустрою,  в районах та містах  обласного  значення,  містах 
Києві та Севастополі функціонують постійно діючі комісії. 

     2. До  повноважень  Комісії  належить забезпечення погодження 
документації із землеустрою відповідними органами виконавчої влади 
та органами місцевого самоврядування. 

     3. До   складу   Комісії  входять  уповноважені  представники 
районного (міського) органу земельних ресурсів,  містобудування та 
архітектури,   природоохоронного   та  санітарно-епідеміологічного 
органу,  органу охорони культурної  спадщини.  У  разі  погодження 
проектів землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання, 
зміни цільового призначення земель лісогосподарського призначення, 
водного   фонду,   земельних  ділянок  для  цілей,  пов'язаних  із 
розробкою  корисних  копалин,  до   складу   Комісії   залучається 
відповідно    представник    територіальних    органів    лісового 
господарства, водного господарства, державного гірничого нагляду.

Стаття 186-1. Комісія з розгляду питань, пов'язаних з 
                   погодженням документації із землеустрою 

     1. Для розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації 
із землеустрою,  в районах та містах  обласного  значення,  містах 
Києві та Севастополі функціонують постійно діючі комісії. 

     2. До повноважень Комісії належить забезпечення погодження 
документації із землеустрою відповідними органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування, крім випадків, визначених 
частиною 4 статті 123 цього Кодексу.

     3. До   складу   Комісії  входять  уповноважені  представники 
районного (міського) органу земельних ресурсів,  містобудування та 
архітектури,   природоохоронного   та  санітарно-епідеміологічного 
органу,  органу охорони культурної  спадщини.  У  разі  погодження 
проектів землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання, 
зміни цільового призначення земель лісогосподарського призначення, 
водного   фонду,   земельних  ділянок  для  цілей,  пов'язаних  із 
розробкою  корисних  копалин,  до   складу   Комісії   залучається 
відповідно    представник    територіальних    органів    лісового 
господарства, водного господарства, державного гірничого нагляду.

                                     Розділ X 

                       ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 
……………………………..

11. Витрати,  пов'язані  із розмежуванням земель державної та 
комунальної власності,  здійснюються за рахунок коштів відповідних 
бюджетів. 

     12.   До   розмежування   земель   державної  та  комунальної 
власності повноваження щодо розпорядження  землями  (крім  земель, 
переданих  у  приватну власність,  та земель,  зазначених в абзаці 
третьому  цього  пункту)  в  межах  населених  пунктів  здійснюють 

                                     Розділ X 

                       ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 
……………………………..

    11. Витрати,  пов'язані  із розмежуванням земель державної та 
комунальної власності,  здійснюються за рахунок коштів відповідних 
бюджетів. 

     12.      До   розмежування   земель   державної  та  комунальної 
власності повноваження щодо розпорядження  землями  (крім  земель, 
переданих  у  приватну власність,  та земель,  зазначених в абзаці 
третьому  цього  пункту)  в  межах  населених  пунктів  здійснюють 
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відповідні сільські,  селищні,  міські ради, а за межами населених 
пунктів - відповідні органи виконавчої влади. 

     
Державні органи приватизації здійснюють  розпорядження  (крім 
відчуження земель,  на яких розташовані об'єкти,  що не підлягають 
приватизації) землями,  на яких розташовані державні, в тому числі 
казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах 
яких державі належать частки (акції,  паї),  об'єкти незавершеного 
будівництва  та  законсервовані об'єкти,  а також продаж земельних 
ділянок,   на   яких   розташовані   об'єкти,    які    підлягають 
приватизації.
……………………………….

відповідні сільські,  селищні,  міські ради, у випадках, визначених 
статтею 135-1 цього кодексу – виконавчі органи місцевих рад, а за 
межами населених  пунктів - відповідні органи виконавчої влади. 

     Державні органи приватизації здійснюють  розпорядження  (крім 
відчуження земель,  на яких розташовані об'єкти,  що не підлягають 
приватизації) землями,  на яких розташовані державні, в тому числі 
казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах 
яких державі належать частки (акції,  паї),  об'єкти незавершеного 
будівництва  та  законсервовані об'єкти,  а також продаж земельних 
ділянок,   на   яких   розташовані   об'єкти,    які    підлягають 
приватизації.

…………………………………

Закон України “Про нотаріат”
Стаття 55. Посвідчення угод про відчуження та заставу майна 

     Угоди   про   відчуження   та   заставу  майна,  що  підлягає 
реєстрації,  посвідчуються  за  умови   подання   документів,   що 
підтверджують  право  власності  на  майно,  що  відчужується  або  
заставляється.  У разі застави  майбутнього  майна  або  створення 
забезпечувального   обтяження   в   майбутньому   майні  нотаріусу 
надаються документи,  що підтверджують наявність прав  на  набуття 
такого  майна у власність у майбутньому. 

     При  посвідченні  угод  про  відчуження  або  заставу  жилого 
будинку,  квартири,  дачі,  садового  будинку,  гаража,  земельної 
ділянки,  іншого  нерухомого  майна   перевіряється    відсутність 
заборони відчуження або арешту майна. 

     В  разі  наявності  заборони  угода  про  відчуження   майна, 
обтяженого боргом, посвідчується лише у  разі  згоди  кредитора  і 
набувача на переведення боргу на набувача.

Стаття 55. Посвідчення угод про відчуження та заставу майна 

 Угоди   про   відчуження   та   заставу  майна,  що  підлягає 
реєстрації,  посвідчуються  за  умови   подання   документів,   що 
підтверджують  право  власності  на  майно,  що  відчужується  або 
заставляється.  У разі застави  майбутнього  майна  або  створення 
забезпечувального   обтяження   в   майбутньому   майні  нотаріусу 
надаються документи,  що підтверджують наявність прав  на  набуття 
такого  майна у власність у майбутньому. 

 При  посвідченні  угод  про  відчуження  або  заставу  жилого 
будинку,  квартири,  дачі,  садового  будинку,  гаража,  земельної 
ділянки,  іншого  нерухомого  майна   перевіряється    відсутність 
заборони відчуження або арешту майна. При посвідченні угод про 
відчуження земельної ділянки державної чи комунальної форми 
власності перевіряються результати земельних торгів, якщо відповідно 
до закону земельна ділянка підлягає відчудженню виключно на 
земельних торгах.

 В  разі  наявності  заборони  угода  про  відчуження   майна, 
обтяженого боргом, посвідчується лише у  разі  згоди  кредитора  і 
набувача на переведення боргу на набувача.

Закон України “Про інвестиційну діяльність”
Стаття 8. Обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльності Стаття 8. Обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльності 
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     1. Інвестор у випадках і порядку, встановлених законодавством 
України, зобов'язаний:
     подати фінансовим органам декларацію  про  обсяги  і  джерела 
здійснюваних ним інвестицій;
     одержати  необхідний  дозвіл  або   узгодження    відповідних 
державних органів та спеціальних служб на капітальне будівництво;
     одержати  позитивний    комплексний    висновок     державної 
експертизи  щодо  додержання в інвестиційних програмах та проектах 
будівництва діючих нормативів з питань санітарного і  епідемічного 
благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, 
пожежної безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності 
будинків  і  споруд,  а  також  архітектурних  вимог, за  винятком 
об'єктів  цивільного  та виробничого призначення, для затвердження 
проектів   будівництва   яких   комплексний   висновок   державної 
експертизи  не  є обов'язковим. Перелік об'єктів, для затвердження 
проектів   будівництва   яких   комплексний   висновок   державної 
експертизи  не  є обов'язковим, затверджується центральним органом 
виконавчої  влади  у  сфері  будівництва  та  архітектури.

     1. Інвестор у випадках і порядку, встановлених законодавством 
України, зобов'язаний:
     подати фінансовим органам декларацію  про  обсяги  і  джерела 
здійснюваних ним інвестицій;
     одержати дозвіл на виконання будівельних робіт у випадках та у 
порядку, встановлених відповідно до Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності;
    одержати у випадках та у порядку, встановлених відповідно до статті 43 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» позитивний 
висновок експертизи проекту будівництва»;
    одержати у випадках та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України, позитивний висновок експертизи інвестиційної програми.

Стаття 15. Державна експертиза інвестицій 

     1. Обов'язковій  державній  експертизі   у   повному   обсязі 
підлягають   інвестиційні  програми  та  проекти  будівництва,  що 
здійснюються із  залученням  коштів  Державного  бюджету  України, 
бюджету  Автономної  Республіки Крим,  місцевих бюджетів,  а також 
коштів  державних підприємств, установ та організацій, за винятком 
об'єктів  цивільного  та виробничого призначення, для затвердження 
проектів   будівництва   яких   комплексний   висновок   державної 
експертизи  не  є  обов'язковим.  Інвестиційні програми та проекти 
будівництва, що здійснюються за рахунок інших джерел фінансування, 
підлягають  експертизі  згідно  з  частиною  першою статті 8 цього 
Закону.  
     Державна   експертиза   інвестиційних   програм   і  проектів 
будівництва   проводиться  на  засадах  організаційної  єдності  у 
порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань 
будівництва  та  архітектури. 

Стаття 15. Державна експертиза інвестицій 

    Державна експертиза проектів будівництва проводиться у порядку, 
встановленому відповідно до статті 43 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності.
    Державна експертиза інвестиційних проектів проводиться на засадах 
організаційної єдності у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України.
 
    У  разі  необхідності  експертиза  окремих  інвестиційних 
проектів  і  програм  може  здійснюватись  експертними  комісіями, 
створюваними Верховною Радою України. 

19



     2.  У  разі  необхідності  експертиза  окремих  інвестиційних 
проектів  і  програм  може  здійснюватись  експертними  комісіями, 
створюваними Верховною Радою України. 

Закон України “Про охорону археологічної спадщини”
Стаття  6.  Повноваження  центрального  органу  виконавчої  влади  у 

сфері охорони культурної спадщини 

     До повноважень центрального органу виконавчої влади  у  сфері  
охорони культурної спадщини належать: 

……………………………….
     погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і 

ландшафтних   перетворень,  будівельних,   меліоративних,   шляхових, 
земляних робіт на пам'ятках національного значення та в  зонах  їх охорони, 
на   охоронюваних  археологічних  територіях,   в  історичних  ареалах 
населених місць  з  урахуванням  експертного  висновку  за результатами 
наукової   археологічної   експертизи   зазначених проектів;
………………………………..

Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері 
охорони культурної спадщини 

     До повноважень центрального органу виконавчої  влади  у   сфері 
охорони культурної спадщини належать: 

……………………………….
     погодження  програм  та  проектів  містобудівних,  архітектурних  і 

ландшафтних  перетворень,   меліоративних,  шляхових, земляних робіт на 
пам'ятках національного значення та в  зонах  їх охорони,  на  охоронюваних 
археологічних  територіях,   в  історичних  ареалах  населених  місць   з 
урахуванням   експертного   висновку   за  результатами     наукової 
археологічної   експертизи   зазначених проектів;

………………………………..
Стаття 7. Повноваження інших органів охорони культурної 

               спадщини 

     До повноважень   органу   охорони  культурної  спадщини  Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим,  органів охорони  культурної 
спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних 
державних адміністрацій та  органів  охорони  культурної  спадщини 
місцевих рад належать:

     здійснення контролю   за   виконанням   цього  Закону,  інших 
нормативно-правових актів щодо охорони археологічної спадщини; 

     визначення меж  територій  археологічних  пам'яток  місцевого 
значення, затвердження зон їх охорони; 

     забезпечення в                межах               відповідної 
адміністративно-територіальної  одиниці   належного   захисту   та 
утримання об'єктів археологічної спадщини; 

     здійснення відповідно до закону нагляду за станом схоронності 
археологічних пам'яток; 

     погодження відповідно до закону проектів відведення земельних 
ділянок; 

     погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і 

Стаття 7. Повноваження інших органів охорони культурної 
               спадщини 

     До повноважень   органу   охорони  культурної  спадщини  Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим,  органів охорони  культурної 
спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних 
державних адміністрацій та  органів  охорони  культурної  спадщини 
місцевих рад належать:

     здійснення контролю   за   виконанням   цього  Закону,  інших 
нормативно-правових актів щодо охорони археологічної спадщини; 

     визначення меж  територій  археологічних  пам'яток  місцевого 
значення, затвердження зон їх охорони; 

     забезпечення в                межах               відповідної 
адміністративно-територіальної  одиниці   належного   захисту   та 
утримання об'єктів археологічної спадщини; 

     здійснення відповідно до закону нагляду за станом схоронності 
археологічних пам'яток; 

     погодження у випадках, передбачених законом, проектів 
відведення земельних ділянок; 

     погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і 
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ландшафтних  перетворень,  будівельних,  меліоративних,  шляхових, 
земляних робіт,  виконання яких може позначитися на стані пам'яток 
місцевого значення,  їх територій і  зон  охорони,  з  урахуванням 
експертного   висновку   за  результатами  наукової  археологічної 
експертизи зазначених проектів; 

     реєстрація кваліфікаційних   документів   та   дозволів    на 
проведення   археологічних   розвідок,   розкопок,   а   також  на 
дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною 
поверхнею та водою; 

     видання розпоряджень   і   приписів   щодо  охорони  пам'яток 
місцевого значення,  припинення робіт на пам'ятках,  їх територіях 
та  в  зонах охорони,  якщо такі роботи виконуються за відсутності 
затверджених або погоджених відповідним органом охорони культурної 
спадщини  програм  та проектів,  передбачених цим Законом дозволів 
або з відхиленням від них; 

     здійснення інших повноважень відповідно до закону.

ландшафтних  перетворень,  будівельних,  меліоративних,  шляхових, 
земляних робіт,  виконання яких може позначитися на стані пам'яток 
місцевого значення,  їх територій і  зон  охорони,  з  урахуванням 
експертного   висновку   за  результатами  наукової  археологічної 
експертизи зазначених проектів; 

     реєстрація кваліфікаційних   документів   та   дозволів    на 
проведення   археологічних   розвідок,   розкопок,   а   також  на 
дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною 
поверхнею та водою; 

     видання розпоряджень   і   приписів   щодо  охорони  пам'яток 
місцевого значення,  припинення робіт на пам'ятках,  їх територіях 
та  в  зонах охорони,  якщо такі роботи виконуються за відсутності 
затверджених або погоджених відповідним органом охорони культурної 
спадщини  програм  та проектів,  передбачених цим Законом дозволів 
або з відхиленням від них; 

     здійснення інших повноважень відповідно до закону.

Стаття 9-1. Наукова археологічна експертиза 

     1.  Наукова  археологічна  експертиза  -  діяльність,  метою  якої  є 
дослідження  археологічної   спадщини,    що   здійснюється   шляхом 
обстеження    територій    та   водних   об'єктів,   вивчення   архівних 
матеріалів,   а  також  підготовка  науково   обґрунтованих   експертних 
висновків   щодо   наявності   на   обстежуваних   територіях   об'єктів 
археологічної  спадщини,   режимів  їх   використання,   можливості   та 
умов   виконання    містобудівних,    архітектурних   і   ландшафтних 
перетворень,   інших   земляних   і   підводних   робіт    на    об'єктах 
експертизи. 

     2.  Проведення    наукової    археологічної   експертизи   передує 
погодженню комісіями з розгляду питань,   пов'язаних з  погодженням 
документації    із    землеустрою,    проектів    землеустрою,    якими 
передбачається: 

     відведення земельних ділянок у власність юридичним особам; 
     використання земельних ділянок для проведення  містобудівних, 

архітектурних  та  ландшафтних  перетворень,   будівельних,  земляних і 
підводних  робіт,  виконання  яких  може  позначитися  на  стані  об'єктів 
археологічної спадщини; 

     зміна цільового  призначення  земельних  ділянок  для  потреб 
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будівництва та інших цілей,  що може негативно вплинути на об'єкти 
археологічної спадщини. 

     3.  Відсутність      висновку     за     результатами    наукової 
археологічної  експертизи  є   підставою   для   відмови   в   погодженні 
проектів землеустрою, зазначених у частині другій цієї статті. 

Стаття 12. Інститут археології Національної академії наук   України 

     Інститут археології  Національної  академії  наук  України  є державною 
науковою установою  у  сфері   дослідження  археологічної спадщини,  що 
відповідно до законодавства: 

     організує і    здійснює    наукові    та   науково-рятувальні дослідження 
археологічних об'єктів; 

     координує наукові дослідження,  що здійснюються на  території України 
науковими  установами  та  організаціями незалежно від їх підпорядкування 
та форми власності; 

     розробляє,  затверджує    та    впроваджує    наукові     методики 
дослідження археологічної спадщини; 

     здійснює  наукову   археологічну  експертизу  програм  та  проектів 
містобудівних,   архітектурних    і    ландшафтних перетворень, будівельних, 
меліоративних,  шляхових,  земляних робіт, виконання яких може негативно 
позначитися на  стані  об'єктів  археологічної спадщини, їх територій та зон 
охорони; 

     веде науковий архів звітів про археологічні дослідження; 
     здійснює наукову     експертизу    результатів    дослідження 

археологічної спадщини.

Стаття 12. Інститут археології Національної академії наук   України 

     Інститут  археології   Національної   академії   наук   України   є  
державною  науковою  установою   у   сфері   дослідження   археологічної 
спадщини, що відповідно до законодавства: 

     організує і    здійснює    наукові    та   науково-рятувальні дослідження 
археологічних об'єктів; 

     координує  наукові  дослідження,   що  здійснюються  на   території 
України   науковими   установами   та   організаціями  незалежно  від  їх 
підпорядкування та форми власності; 

     розробляє,  затверджує    та    впроваджує    наукові     методики  
дослідження археологічної спадщини; 

     здійснює  наукову   археологічну  експертизу  програм  та  проектів 
містобудівних,    архітектурних     і     ландшафтних  перетворень,  
меліоративних,  шляхових,  земляних робіт, виконання яких може негативно 
позначитися на  стані  об'єктів  археологічної спадщини, їх територій та зон 
охорони; 

     веде науковий архів звітів про археологічні дослідження; 
     здійснює наукову     експертизу    результатів    дослідження 

археологічної спадщини.

Закон України “Про оренду землі”
Стаття 4. Орендодавці землі 

     Орендодавцями земельних   ділянок  є  громадяни  та  юридичні 
особи,  у  власності  яких  перебувають  земельні   ділянки,   або 
уповноважені ними особи. 

     Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у комунальній 
власності,  є сільські,  селищні, міські ради в межах повноважень, 
визначених законом. 

          Орендодавцями земельних  ділянок,  що  перебувають у спільній 
власності  територіальних  громад,  є  районні,  обласні  ради  та 

Стаття 4. Орендодавці землі 

     Орендодавцями земельних   ділянок  є  громадяни  та  юридичні особи,  у 
власності  яких  перебувають  земельні   ділянки,   або уповноважені ними 
особи. 

     Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у комунальній 
власності,  є сільські,  селищні, міські ради в межах повноважень, визначених 
законом, а для містобудівних потреб – виконавчі органи відповідних рад. 

     Орендодавцями земельних  ділянок,  що  перебувають у спільній власності 
територіальних  громад,  є  районні,  обласні  ради  та Верховна  Рада 
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Верховна  Рада  Автономної  Республіки  Крим  у межах повноважень, 
визначених законом. 

     Орендодавцями земельних  ділянок,  що перебувають у державній 
власності,  є районні,  обласні, Київська і Севастопольська міські 
державні адміністрації,  Рада міністрів Автономної Республіки Крим 
та Кабінет  Міністрів  України  в  межах  повноважень,  визначених 
законом.

Автономної  Республіки  Крим  у межах повноважень, 
визначених законом. 

     Орендодавцями земельних  ділянок,  що перебувають у державній 
васності,  є районні,  обласні, Київська і Севастопольська міські  ержавні 
адміністрації,  Рада міністрів Автономної Республіки Крим та Кабінет 
Міністрів  України  в  межах  повноважень,  визначених законом»

Закон України “Про міліцію”
Стаття 10. Основні обов'язки міліції 

     Міліція відповідно до своїх завдань зобов'язана:
………………………………………..
     30)  надавати  допомогу  державному  виконавцю при проведенні 
виконавчих  дій  у випадках, передбачених законом; 

     31)    виконувати    в   межах   своєї   компетенції   запити 
правоохоронних  органів  інших  держав або міжнародних організацій 
поліції відповідно до законодавства України, міжнародних договорів 
України,   а   також   установчих   актів  та  правил  міжнародних 
організацій поліції, членом яких є Україна. 
     Працівник міліції на території України незалежно від  посади, 
яку  він  займає,  місцезнаходження  і  часу  в  разі звернення до 
нього громадян або службових осіб з заявою  чи  повідомленням  про 
події, які загрожують особистій чи громадській безпеці, або у разі 
безпосереднього виявлення  таких  зобов'язаний  вжити  заходів  до 
попередження  і  припинення  правопорушень,  рятування  людей,   подання 
допомоги особам, які  її  потребують,  встановлення  і  затримання осіб, які  
вчинили  правопорушення,  охорони  місця  події  і  повідомити  про   це   в 
найближчий  підрозділ  міліції.  

Стаття 10. Основні обов'язки міліції 

     Міліція відповідно до своїх завдань зобов'язана:
……………………………………..

     30)  надавати  допомогу  державному  виконавцю при проведенні 
виконавчих  дій  у випадках, передбачених законом; 
     30-1) здійснювати відповідно до законодавства привід до Державної 
архітектурно-будівельної інспекції  та її територіальних органів осіб, які 
ухиляються від виконання законних вимог  їх посадових осіб при 
здійсненні ними своїх повноважень;
     31)    виконувати    в   межах   своєї   компетенції   запити 
правоохоронних  органів  інших  держав або міжнародних організацій 
поліції відповідно до законодавства України, міжнародних договорів 
України,   а   також   установчих   актів  та  правил  міжнародних 
організацій поліції, членом яких є Україна. 
     Працівник міліції на території України незалежно від  посади, 
яку  він  займає,  місцезнаходження  і  часу  в  разі звернення до 
нього громадян або службових осіб з заявою  чи  повідомленням  про 
події, які загрожують особистій чи громадській безпеці, або у разі 
безпосереднього виявлення  таких  зобов'язаний  вжити  заходів  до 
попередження і припинення правопорушень, рятування людей,  подання 
допомоги особам, які  її  потребують,  встановлення  і  затримання 
осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити 
про  це  в  найближчий  підрозділ  міліції.  

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”
Стаття 3. Основні принципи охорони навколишнього 
               природного середовища 

Стаття 3. Основні принципи охорони навколишнього 
               природного середовища 
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     Основними принципами   охорони    навколишнього    природного 
середовища є:
     а) пріоритетність вимог екологічної  безпеки,  обов'язковість 
додержання   екологічних   стандартів,   нормативів   та   лімітів 
використання  природних  ресурсів  при  здійсненні  господарської, 
управлінської та іншої діяльності;
     б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя  і 
здоров'я людей;
     в)  запобіжний  характер  заходів  щодо охорони навколишнього 
природного середовища;
     г) екологізація   матеріального   виробництва    на    основі 
комплексності  рішень  у питаннях охорони навколишнього природного 
середовища,  використання та відтворення  відновлюваних  природних 
ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій;
     д) збереження  просторової  та  видової   різноманітності   і 
цілісності природних об'єктів і комплексів;
     е) науково обгрунтоване узгодження  екологічних,  економічних 
та   соціальних   інтересів   суспільства   на   основі  поєднання 
міждисциплінарних  знань  екологічних,  соціальних,  природничих і 
технічних  наук  та  прогнозування  стану навколишнього природного 
середовища;
     є) обов'язковість екологічної експертизи;
     ж) гласність і демократизм при прийнятті  рішень,  реалізація 
яких   впливає   на   стан  навколишнього  природного  середовища, 
формування у населення екологічного світогляду;
     з) науково  обгрунтоване  нормування  впливу господарської та 
іншої діяльності на навколишнє природне середовище;
     и)  безоплатність  загального  та   платність    спеціального 
використання природних ресурсів для господарської діяльності;
     і) стягнення збору за  забруднення  навколишнього  природного 
середовища та погіршення якості  природних  ресурсів,  компенсація 
шкоди,    заподіяної    порушенням   законодавства   про   охорону 
навколишнього природного середовища;
     ї) вирішення    питань   охорони   навколишнього   природного 
середовища  та  використання  природних  ресурсів  з   урахуванням 
ступеня антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів, 
що негативно впливають на екологічну обстановку;
     й) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі 
охорони навколишнього природного середовища;

     Основними принципами   охорони    навколишнього    природного 
середовища є:
     а) пріоритетність вимог екологічної  безпеки,  обов'язковість 
додержання   екологічних   стандартів,   нормативів   та   лімітів 
використання  природних  ресурсів  при  здійсненні  господарської, 
управлінської та іншої діяльності;
     б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя  і 
здоров'я людей;
     в)  запобіжний  характер  заходів  щодо охорони навколишнього 
природного середовища;
     г) екологізація   матеріального   виробництва    на    основі 
комплексності  рішень  у питаннях охорони навколишнього природного 
середовища,  використання та відтворення  відновлюваних  природних 
ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій;
     д) збереження  просторової  та  видової   різноманітності   і 
цілісності природних об'єктів і комплексів;
     е) науково обгрунтоване узгодження  екологічних,  економічних 
та   соціальних   інтересів   суспільства   на   основі  поєднання 
міждисциплінарних  знань  екологічних,  соціальних,  природничих і 
технічних  наук  та  прогнозування  стану навколишнього природного 
середовища;
     є) обов'язковість висновків державної екологічної експертизи;
     ж) гласність і демократизм при прийнятті  рішень,  реалізація 
яких   впливає   на   стан  навколишнього  природного  середовища, 
формування у населення екологічного світогляду;
     з) науково  обгрунтоване  нормування  впливу господарської та 
іншої діяльності на навколишнє природне середовище;
     и)  безоплатність  загального  та   платність    спеціального 
використання природних ресурсів для господарської діяльності;
     і) стягнення збору за  забруднення  навколишнього  природного 
середовища та погіршення якості  природних  ресурсів,  компенсація 
шкоди,    заподіяної    порушенням   законодавства   про   охорону 
навколишнього природного середовища;
     ї) вирішення    питань   охорони   навколишнього   природного 
середовища  та  використання  природних  ресурсів  з   урахуванням 
ступеня антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів, 
що негативно впливають на екологічну обстановку;
     й) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі 
охорони навколишнього природного середовища;
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     к)  вирішення  проблем  охорони   навколишнього    природного 
середовища на основі широкого міждержавного співробітництва.

     к)  вирішення  проблем  охорони   навколишнього    природного 
середовища на основі широкого міждержавного співробітництва.

Стаття 26. Обов'язковість екологічної експертизи 

     В Україні  здійснюються    державна,   громадська   та   інші 
види екологічної експертизи. 

     Проведення екологічної експертизи є  обов'язковим  у  процесі 
законотворчої,   інвестиційної,  управлінської,  господарської  та 
іншої діяльності,  що впливає  на  стан  навколишнього  природного 
середовища. 

     Порядок  проведення  екологічної   експертизи    визначається 
законодавством України. 

Стаття 26. Обов'язковість екологічної експертизи 

     В Україні  здійснюються    державна,   громадська   та   інші 
види екологічної експертизи. 

     Порядок  проведення  екологічної   експертизи    визначається 
законодавством України. 

                     
Стаття 27. Об'єкти екологічної експертизи 

     Екологічній експертизі підлягають:
     а) проекти  схем  розвитку  і  розміщення  продуктивних  сил, 
розвитку   галузей   народного  господарства,  генеральних  планів 
населених пунктів,  схем районної планіровки та інша  передпланова 
і передпроектна документація;
     б) техніко-економічні обгрунтування і розрахунки,  проекти на 
будівництво  і реконструкцію (розширення,  технічне переозброєння) 
підприємств та інших об'єктів,  що можуть  негативно  впливати  на 
стан   навколишнього  природного  середовища, незалежно  від  форм 
власності   та   підпорядкування,   в   тому   числі   військового 
призначення;
     в) проекти  інструктивно-методичних  і   нормативно-технічних 
актів та документів, які регламентують господарську діяльність, що 
негативно впливає на навколишнє природне середовище;

     г) документація   по  створенню  нової  техніки,  технології, 
матеріалів і  речовин,  у  тому  числі  та,  що  закуповується  за 
кордоном;
     д) матеріали,  речовини,  продукція,  господарські   рішення, 
системи й об'єкти, впровадження або реалізація яких може призвести 

Стаття 27. Об'єкти екологічної експертизи 

     Екологічній експертизі підлягають:
     а) проекти  схем  розвитку  і  розміщення  продуктивних  сил, 
розвитку   галузей   народного  господарства,  генеральних  планів 
населених пунктів,  схем районної планіровки;

    
 в) проекти  інструктивно-методичних  і   нормативно-технічних 
актів та документів, які регламентують господарську діяльність, що 
негативно впливає на навколишнє природне середовище;

     г) документація   по  створенню  нової  техніки,  технології, 
матеріалів і  речовин,  у  тому  числі  та,  що  закуповується  за 
кордоном;
     д) матеріали,  речовини,  продукція,  господарські   рішення, 
системи й об'єкти, впровадження або реалізація яких може призвести 
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до порушення норм екологічної безпеки  та  негативного  впливу  на 
навколишнє  природне середовище;
     е)  документація  щодо генетично модифікованих організмів, що 
призначаються  для  використання  у  відкритій  системі. 
     Екологічній експертизі можуть підлягати екологічно небезпечні 
діючі об'єкти та комплекси, в тому числі військового та оборонного 
призначення.

до порушення норм екологічної безпеки  та  негативного  впливу  на 
навколишнє  природне середовище;
     е)  документація  щодо генетично модифікованих організмів, що 
призначаються  для  використання  у  відкритій  системі. 
     Екологічній експертизі можуть підлягати екологічно небезпечні 
діючі об'єкти та комплекси, в тому числі військового та оборонного 
призначення. 

Стаття 28. Державна екологічна експертиза 

     Державна  екологічна   експертиза   проводиться   експертними 
підрозділами   чи  спеціально  створюваними  комісіями  спеціально 
уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань 
екології та природних ресурсів та його органів на місцях на основі 
принципів  законності,  наукової  обгрунтованості,  комплексності, 
незалежності, гласності та довгострокового прогнозування. Державна 
експертиза    інвестиційних   програм   і   проектів   будівництва 
здійснюється  згідно  із  статтями  8  та  15  Закону України "Про 
інвестиційну діяльність".

     Завданнями державної екологічної експертизи є:
     а) визначення  екологічної  безпеки  господарської  та  іншої 
діяльності,  яка  може нині або в майбутньому прямо або посередньо 
негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища;
     б) встановлення відповідності передпроектних,  передпланових, 
проектних  та  інших  рішень  вимогам  законодавства  про  охорону 
навколишнього природного середовища;
     в) оцінка повноти й  обгрунтованості  передбачуваних  заходів 
щодо  охорони  навколишнього  природного  середовища  та  здоров'я 
населення,  яка  здійснюється спеціально уповноваженим центральним 
органом  виконавчої  влади з питань екології та природних ресурсів 
разом  з  спеціально  уповноваженим центральним органом виконавчої 
влади з питань охорони здоров'я. 

     Для участі  в  проведенні  державної  екологічної  експертизи 
можуть  залучатися  відповідні  органи    державного    управління 
України,     представники        науково-дослідних,      проектно- 
конструкторських, інших установ та організацій,  вищих  навчальних 

Стаття 28. Державна екологічна експертиза 

     Державна  екологічна   експертиза   проводиться   експертними 
підрозділами   чи  спеціально  створюваними  комісіями  спеціально 
уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань 
екології та природних ресурсів та його органів на місцях на основі 
принципів  законності,  наукової  обгрунтованості,  комплексності, 
незалежності, гласності та довгострокового прогнозування. Експертиза 
проектів будівництва здійснюється відповідно до статті 43 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності».

     Завданнями державної екологічної експертизи є:
     а) визначення  екологічної  безпеки  господарської  та  іншої 
діяльності,  яка  може нині або в майбутньому прямо або посередньо 
негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища;
     

     в) оцінка повноти й  обгрунтованості  передбачуваних  заходів 
щодо  охорони  навколишнього  природного  середовища  та  здоров'я 
населення,  яка  здійснюється спеціально уповноваженим центральним 
органом  виконавчої  влади з питань екології та природних ресурсів 
разом  з  спеціально  уповноваженим центральним органом виконавчої 
влади з питань охорони здоров'я. 

     Для участі  в  проведенні  державної  екологічної  експертизи 
можуть  залучатися  відповідні  органи    державного    управління 
України,     представники        науково-дослідних,      проектно- 
конструкторських, інших установ та організацій,  вищих  навчальних 
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закладів, громадськості, експерти міжнародних організацій. закладів, громадськості, експерти міжнародних організацій. 

          Стаття 68. Відповідальність за порушення законодавства 
                про охорону навколишнього природного середовища 

     Порушення законодавства  України  про  охорону  навколишнього 
природного середовища тягне за собою встановлену  цим  Законом  та 
іншим  законодавством  України   дисциплінарну,   адміністративну, 
цивільну і кримінальну відповідальність. 

     Відповідальність  за  порушення  законодавства  про   охорону 
навколишнього природного середовища несуть особи, винні у:
     а) порушенні прав громадян на екологічно безпечне  навколишнє 
природне середовище;
     б) порушенні норм екологічної безпеки;
     в)  порушенні  вимог  законодавства  України  при  проведенні 
екологічної   експертизи,   в   тому   числі   поданні    завідомо 
неправдивого експертного висновку;
     г) невиконанні вимог державної екологічної експертизи;
     д)  фінансуванні,  будівництві  і  впровадженні у виробництво 
нових технологій і устаткування без позитивного висновку державної 
екологічної експертизи;
…………………………………………………….

Стаття 68. Відповідальність за порушення законодавства 
                про охорону навколишнього природного середовища 

     Порушення законодавства  України  про  охорону  навколишнього 
природного середовища тягне за собою встановлену  цим  Законом  та 
іншим  законодавством  України   дисциплінарну,   адміністративну, 
цивільну і кримінальну відповідальність. 

     Відповідальність  за  порушення  законодавства  про   охорону 
навколишнього природного середовища несуть особи, винні у:
     а) порушенні прав громадян на екологічно безпечне  навколишнє 
природне середовище;
     б) порушенні норм екологічної безпеки;
     в)  порушенні  вимог  законодавства  України  при  проведенні 
екологічної   експертизи,   в   тому   числі   поданні    завідомо 
неправдивого експертного висновку;
     г) невиконанні вимог державної екологічної експертизи;
     д) фінансуванні і впровадженні у виробництво 
нових технологій і устаткування без позитивного висновку державної 
екологічної експертизи;

…………………………………………………….

Закон України “Про охорону праці”
Стаття 21. Додержання вимог щодо охорони праці під час 
                проектування, будівництва (виготовлення) та 
                реконструкції підприємств, об'єктів і засобів 
                виробництва 

     Виробничі будівлі,  споруди, машини, механізми, устаткування, 
транспортні   засоби,   що   вводяться  в  дію  після  будівництва 
(виготовлення) або реконструкції,  капітального ремонту  тощо,  та 
технологічні      процеси      повинні     відповідати     вимогам 
нормативно-правових актів з охорони праці. 

     Проектування виробничих    об'єктів,    розроблення     нових 
технологій,   засобів   виробництва,   засобів   колективного   та 
індивідуального захисту   працюючих    повинні    провадитися    з 
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технологічні      процеси      повинні     відповідати     вимогам 
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урахуванням вимог щодо охорони праці. Не допускається будівництво, 
реконструкція,  технічне переоснащення тощо  виробничих  об'єктів, 
інженерних     інфраструктур     об'єктів    соціально-культурного 
призначення,  виготовлення  і  впровадження   нових   для   даного 
підприємства  технологій  і  зазначених  засобів  без  попередньої 
експертизи  робочого  проекту  або  робочої  документації  на   їх 
відповідність   нормативно-правовим   актам   з   охорони   праці. 
Фінансування цих  робіт  може  провадитися  лише  після  одержання 
позитивних    результатів    експертизи.    Державна    експертиза 
інвестиційних  програм  і проектів будівництва здійснюється згідно 
із  статтями  8 та 15 Закону України "Про інвестиційну діяльність" 

     Роботодавець повинен  одержати  дозвіл  на початок виконання 
робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації  (застосування) 
машин,  механізмів,  устаткування  підвищеної  небезпеки  (далі  - 
дозвіл).  Центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною 
праці  та його територіальні органи видають дозволи на безоплатній 
основі,  на  підставі  висновків   за   результатами   експертизи, 
проведеної   експертно-технічними   центрами,   науково-дослідними 
інститутами,  дослідними,  випробувальними лабораторіями та іншими 
підрозділами  (групами)  технічної  підтримки,  що  функціонують у 
складі органів державного нагляду за охороною праці відповідно  до 
завдань  інспекційної  служби або створюються і діють як незалежні 
експертні організації.  Переліки видів робіт, машин, механізмів та 
устаткування   підвищеної   небезпеки,   початок   проведення  або 
експлуатація (застосування) яких  потребує  отримання  дозволу,  а 
також   граничні   розміри   тарифів   на   проведення  експертизи 
незалежними експертними організаціями, результати якої є підставою 
для видачі дозволів, визначає Кабінет Міністрів України.

     Набуття  права  на  виконання  робіт  підвищеної небезпеки та 
початок   експлуатації   (застосування)   машин,   механізмів   та 
устаткування підвищеної небезпеки може здійснюватися  на  підставі 
декларації   відповідності   матеріально-технічної   бази  вимогам 
законодавства  з  охорони  праці.  Переліки  видів  робіт,  машин, 
механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, початок виконання 
або  експлуатація  (застосування)  яких  може   здійснюватися   на 
підставі  такої  декларації,  встановлюються  Кабінетом  Міністрів 
України. 
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позитивних    результатів    експертизи.  Експертиза проектів будівництва 
здійснюється відповідно до статті 43 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності».

     Роботодавець повинен  одержати  дозвіл  на початок виконання 
робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації  (застосування) 
машин,  механізмів,  устаткування  підвищеної  небезпеки  (далі  - 
дозвіл).  Центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною 
праці  та його територіальні органи видають дозволи на безоплатній 
основі,  на  підставі  висновків   за   результатами   експертизи, 
проведеної   експертно-технічними   центрами,   науково-дослідними 
інститутами,  дослідними,  випробувальними лабораторіями та іншими 
підрозділами  (групами)  технічної  підтримки,  що  функціонують у 
складі органів державного нагляду за охороною праці відповідно  до 
завдань  інспекційної  служби або створюються і діють як незалежні 
експертні організації.  Переліки видів робіт, машин, механізмів та 
устаткування   підвищеної   небезпеки,   початок   проведення  або 
експлуатація (застосування) яких  потребує  отримання  дозволу,  а 
також   граничні   розміри   тарифів   на   проведення  експертизи 
незалежними експертними організаціями, результати якої є підставою 
для видачі дозволів, визначає Кабінет Міністрів України.

     Набуття  права  на  виконання  робіт  підвищеної небезпеки та 
початок   експлуатації   (застосування)   машин,   механізмів   та 
устаткування підвищеної небезпеки може здійснюватися  на  підставі 
декларації   відповідності   матеріально-технічної   бази  вимогам 
законодавства  з  охорони  праці.  Переліки  видів  робіт,  машин, 
механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, початок виконання 
або  експлуатація  (застосування)  яких  може   здійснюватися   на 
підставі  такої  декларації,  встановлюються  Кабінетом  Міністрів 
України. 
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     Центральний орган  виконавчої  влади  з  нагляду  за охороною 
праці  протягом  10  робочих  днів  з  дня  надходження  заяви  на 
одержання  дозволу  та  необхідних  документів приймає рішення про 
видачу дозволу або  про  відмову  в  його  видачі  із  зазначенням 
підстав, визначених цією статтею.

     Центральний орган  виконавчої  влади  з  нагляду  за охороною 
праці приймає рішення про відмову у видачі дозволу в разі: 

     неподання роботодавцем  необхідних  документів  та  (або)  їх 
оформлення з порушенням встановлених вимог; 

     подання недостовірних відомостей або висновку за результатами 
експертизи,  який затверджено чи складено більш як за рік  до  дня 
подання заяви; 

     встановлення згідно  з  висновком  за результатами експертизи 
невідповідності  об'єкта  експертизи  вимогам  законів  та   інших 
нормативно-правових актів з охорони праці. 

     Центральний орган  виконавчої  влади  з  нагляду  за охороною 
праці оприлюднює інформацію про всі видані та анульовані дозволи у 
засобах масової інформації.

     Експертиза проектів,  реєстрація,  огляди,  випробування тощо 
виробничих    об'єктів,    інженерних    інфраструктур    об'єктів 
соціально-культурного призначення,  прийняття  їх  в  експлуатацію 
провадяться  у  порядку,  що  визначається   Кабінетом   Міністрів 
України. 

     У  разі  коли  роботодавець  не  одержав зазначеного дозволу, 
місцевий    орган    виконавчої    влади   або   орган   місцевого 
самоврядування, за поданням центрального органу виконавчої влади з 
нагляду  за охороною праці, вживає заходів до скасування державної 
реєстрації  цього  підприємства у встановленому законом порядку за 
умови,  якщо протягом місяця від часу виявлення вказаних недоліків 
роботодавець не провів належних заходів з їх усунення. 

     Технологічні процеси,   машини,   механізми,    устаткування, 

     Центральний орган  виконавчої  влади  з  нагляду  за охороною 
праці  протягом  10  робочих  днів  з  дня  надходження  заяви  на 
одержання  дозволу  та  необхідних  документів приймає рішення про 
видачу дозволу або  про  відмову  в  його  видачі  із  зазначенням 
підстав, визначених цією статтею.

     Центральний орган  виконавчої  влади  з  нагляду  за охороною 
праці приймає рішення про відмову у видачі дозволу в разі: 

     неподання роботодавцем  необхідних  документів  та  (або)  їх 
оформлення з порушенням встановлених вимог; 

     подання недостовірних відомостей або висновку за результатами 
експертизи,  який затверджено чи складено більш як за рік  до  дня 
подання заяви; 

     встановлення згідно  з  висновком  за результатами експертизи 
невідповідності  об'єкта  експертизи  вимогам  законів  та   інших 
нормативно-правових актів з охорони праці. 

     Центральний орган  виконавчої  влади  з  нагляду  за охороною 
праці оприлюднює інформацію про всі видані та анульовані дозволи у 
засобах масової інформації.

     Експертиза проектної  та  іншої документації на виготовлення і 
впровадження нових технологій  і  засобів виробництва,   засобів 
колективного   та індивідуального захисту,  реєстрація,  огляди, 
випробування тощо виробничих об'єктів, інженерних    інфраструктур 
об'єктів соціально-культурного призначення  провадяться  у  порядку,  що 
визначається   Кабінетом   Міністрів України.
 
     У  разі  коли  роботодавець  не  одержав зазначеного дозволу, 
місцевий    орган    виконавчої    влади   або   орган   місцевого 
самоврядування, за поданням центрального органу виконавчої влади з 
нагляду  за охороною праці, вживає заходів до скасування державної 
реєстрації  цього  підприємства у встановленому законом порядку за 
умови,  якщо протягом місяця від часу виявлення вказаних недоліків 
роботодавець не провів належних заходів з їх усунення. 
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транспортні   засоби,  хімічні  речовини  і  їх  сполуки  та  інша 
небезпечна  продукція,  придбані  за  кордоном,   допускаються   в 
експлуатацію (до застосування) лише за умови проведення експертизи 
на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці,  що 
чинні на території України. 

     Прийняття в  експлуатацію нових і реконструйованих виробничих 
об'єктів проводиться за участю представників професійних спілок. 

           Не допускається застосування у виробництві шкідливих  речовин 
у  разі  відсутності  їх  гігієнічної  регламентації  та державної 
реєстрації.

     Технологічні процеси,   машини,   механізми,    устаткування, 
транспортні   засоби,  хімічні  речовини  і  їх  сполуки  та  інша 
небезпечна  продукція,  придбані  за  кордоном,   допускаються   в 
експлуатацію (до застосування) лише за умови проведення експертизи 
на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці,  що 
чинні на території України. 

         

  Не допускається застосування у виробництві шкідливих  речовин 
у  разі  відсутності  їх  гігієнічної  регламентації  та державної 
реєстрації. 

Закон України “Про основи містобудування”
Стаття 3. Об'єкти містобудування 

Об'єктами містобудування є:
територія        України        та        території        її адміністративно-
територіальних   одиниць,  їх  частини  та  окремі земельні  ділянки
функціональні території (зони) адміністративно-територіальних
одиниць  (житлової і громадської забудови, виробничі, рекреаційні,
комунальні,  охорони нерухомої культурної та природної спадщини 
та інші);  
будинки і споруди, їх комплекси;
комунікації  та    споруди    інженерної    і    транспортної
інфраструктури;
об'єкти   архітектурної  діяльності.

Стаття 4. Суб'єкти містобудування 
           
            Суб'єктами містобудування є органи виконавчої  влади,  органи 
місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи.

Стаття 12. Компетенція сільських, селищних, міських 
                рад у сфері містобудування 

     До  компетенції  сільських,  селищних,  міських  рад  у сфері 
містобудування на їх території належить:

Стаття 12. Компетенція сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих 
органів у сфері містобудування 

     До  компетенції  сільських,  селищних,  міських  рад  у сфері 
містобудування на їх території належить:
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      затвердження    відповідно    до    законодавства    місцевих 
містобудівних  програм,  генеральних  планів відповідних населених 
пунктів,  іншої містобудівної документації; 
     визначення  територій,  вибір,  вилучення  (викуп)  і надання 
земель   для   містобудівних   потреб,  внесення  пропозицій  щодо 
встановлення  і  зміни меж населених пунктів відповідно до закону. 
     Крім повноважень,  зазначених  у частині першій цієї  статті, 
сільські,  селищні,  міські  ради  затверджують  місцеві   правила 
забудови  окремих  частин  населених  пунктів  або  окремі розділи 
місцевих правил забудови,  вносять зміни у зазначені документи  за 
поданням   спеціально   уповноважених  органів  містобудування  та 
архітектури  відповідно  до  законодавства.  Міські   ради   також 
утворюють спеціально уповноважені органи з питань містобудування і 
архітектури.  
     Міські  ради, крім міст Києва та Севастополя, також утворюють 
спеціально   уповноважені   органи   з  питань  містобудування  та 
архітектури.
     Сільські,  селищні  і  міські ради вирішують й інші питання у 
сфері  містобудування  відповідно до законодавства, а також можуть 
делегувати  питання,  що  належать  до  їх компетенції, виконавчим 
органам   або   відповідним   місцевим  державним  адміністраціям. 

     затвердження    відповідно    до    законодавства    місцевих містобудівних 
програм,  генеральних  планів відповідних населених пунктів,  іншої 
містобудівної документації; 
    

 Крім повноважень,  зазначених  у частині першій цієї  статті, сільські,  селищні, 
міські  ради  затверджують  місцеві   правила забудови  окремих  частин 
населених  пунктів  або  окремі розділи місцевих правил забудови,  вносять 
зміни у зазначені документи  за поданням   спеціально   уповноважених  органів 
містобудування  та архітектури  відповідно  до  законодавства.  Міські   ради 
також утворюють спеціально уповноважені органи з питань містобудування і 
архітектури.
     
Міські  ради, крім міст Києва та Севастополя, також утворюють спеціально 
уповноважені   органи   з  питань  містобудування  та архітектури.

     Сільські,  селищні  і  міські ради вирішують й інші питання у сфері 
містобудування  відповідно до законодавства, а також можуть делегувати 
питання,  що  належать  до  їх компетенції, виконавчим органам   або 
відповідним   місцевим  державним  адміністраціям.

       До  компетенції виконавчих органів місцевих рад у сфері містобудування 
на їх території належить визначення  територій,  вибір,  вилучення  (викуп)  і 
надання  земель для   містобудівних    потреб,   внесення   пропозицій   щодо 
встановлення  і  зміни меж населених пунктів відповідно до закону.

Стаття 13. Компетенція місцевих державних адміністрацій в 
                сфері містобудування 

     До компетенції  місцевих  державних  адміністрацій  в   сфері 
містобудування належить прийняття рішень щодо: 

     реалізації державної   політики  у  сфері  містобудування  на 
відповідній території; 

     планування територій на відповідному рівні; 

     підготовки пропозицій   до   програм   соціально-економічного 

Стаття 13. Компетенція місцевих державних адміністрацій в 
                сфері містобудування 

     До компетенції  місцевих  державних  адміністрацій  в   сфері 
містобудування належить прийняття рішень щодо: 

     реалізації державної   політики  у  сфері  містобудування  на 
відповідній території; 

     планування територій на відповідному рівні; 

     підготовки пропозицій   до   програм   соціально-економічного 
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розвитку відповідної території; 

     формування спеціально    уповноважених   органів   з   питань 
містобудування та архітектури, керівництво їх діяльністю; 

     інформування населення  про  плани  розміщення  найважливіших 
містобудівних,    промислових,    енергетичних    і   транспортних 
комплексів; 

     забезпечення охорони культурної спадщини; 

     моніторингу забудови та іншого використання територій. 

     До компетенції  обласної  державної  адміністрації   належить 
прийняття рішень щодо: 

     сприяння узгодженню  інтересів  територіальних  громад у разі 
виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування  територій 
на відповідному рівні; 

     організації розроблення і подання на затвердження відповідних 
рад обласних  містобудівних  програм,  схем  планування  території 
області; 

     розгляду пропозицій по встановленню та зміні меж сіл, селищ і 
підготовка висновків щодо їх затвердження; 

     розроблення  та  подання  на затвердження регіональних правил 
забудови;  

     здійснення державного   контролю   за  використанням  земель, 
визначених для містобудівних потреб,  участі у проведенні грошової 
оцінки земель державної власності в населених пунктах на території 
області (крім міст обласного значення); 

     організації підготовки     комплексних     висновків     щодо 
інвестиційних містобудівних програм; 

     організації  експертизи    містобудівної    документації   для 

розвитку відповідної території; 

     формування спеціально    уповноважених   органів   з   питань 
містобудування та архітектури, керівництво їх діяльністю; 

     інформування населення  про  плани  розміщення  найважливіших 
містобудівних,    промислових,    енергетичних    і   транспортних 
комплексів; 

     забезпечення охорони культурної спадщини; 

     моніторингу забудови та іншого використання територій. 

     До компетенції  обласної  державної  адміністрації   належить 
прийняття рішень щодо: 

     сприяння узгодженню  інтересів  територіальних  громад у разі 
виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування  територій 
на відповідному рівні; 

     організації розроблення і подання на затвердження відповідних 
рад обласних  містобудівних  програм,  схем  планування  території 
області; 

     розгляду пропозицій по встановленню та зміні меж сіл, селищ і 
підготовка висновків щодо їх затвердження; 

     здійснення державного   контролю   за  використанням  земель, 
визначених для містобудівних потреб,  участі у проведенні грошової 
оцінки земель державної власності в населених пунктах на території 
області (крім міст обласного значення); 

     організації підготовки     комплексних     висновків     щодо 
інвестиційних містобудівних програм; 

     організації  експертизи    містобудівної    документації   для 
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територій   і  населених  пунктів  області   (крім   міст   Києва, 
Севастополя   та   обласних   центрів)  у  порядку,  встановленому 
Кабінетом Міністрів України; 

     здійснення  державного контролю за дотриманням містобудівного 
законодавства,   затвердженої   містобудівної   документації   при 
плануванні  та  забудові  відповідних територій і в разі виявлення 
порушень - зупинення такого будівництва в  порядку,  встановленому 
законом;  

     здійснення делегованих повноважень місцевих рад, пов'язаних з 
прийняттям в  експлуатацію  закінчених  будівництвом  об'єктів,  у 
порядку, встановленому законодавством. 

     До компетенції    Київської   та   Севастопольської   міських 
державних адміністрацій належать  також  організація  розробки  та 
експертизи    містобудівної   документації,   підготовка   її   до 
затвердження, крім випадків, передбачених законами. 

    
    Місцеві державні адміністрації вирішують  й  інші  питання  у 
сфері містобудівної діяльності, визначені законом.

територій   і  населених  пунктів  області   (крім   міст   Києва, 
Севастополя   та   обласних   центрів)  у  порядку,  встановленому 
Кабінетом Міністрів України; 

     здійснення  державного контролю за дотриманням містобудівного 
законодавства,   затвердженої   містобудівної   документації   при 
плануванні  та  забудові  відповідних територій і в разі виявлення 
порушень - зупинення такого будівництва в  порядку,  встановленому 
законом;  

         здійснення делегованих повноважень місцевих рад, пов'язаних з 
прийняттям в  експлуатацію  закінчених  будівництвом  об'єктів,  у 
порядку, встановленому законодавством;

 
До компетенції    Київської   та   Севастопольської   міських 

державних адміністрацій належать  також  організація  розробки  та 
експертизи    містобудівної   документації,   підготовка   її   до 
затвердження, крім випадків, передбачених законами, надання, продаж 
упорядку, встановленому законодавством земель, що розташовані на 
території Київської та Севастопольської міських рад для містобудівних 
потреб.

     Місцеві державні адміністрації вирішують  й  інші  питання  у 
сфері містобудівної діяльності, визначені  законом.

Стаття 22. Право на забудову земельних ділянок, 
                наданих для містобудівних потреб 

     Забудова  земельних  ділянок,  що надаються для містобудівних 
потреб,  здійснюється  після  виникнення  права власності чи права 
користування  земельною ділянкою у порядку, передбаченому законом, 
та отримання дозволу на виконання будівельних робіт.
Стаття 23. Містобудівний кадастр населених пунктів 

     Містобудівний  кадастр  населених  пунктів  призначений   для 
забезпечення    здійснення    моніторингу   забудови   та   іншого 
використання  територій   і   надання   суб'єктам   містобудування 
необхідної  інформації  у  порядку,  встановленому законодавством. 
Містобудівний   кадастр   населених  пунктів  містить  дані  плану 
зонування  або  генерального плану чи детального плану, належність 
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територій  до  відповідних  зон,  правовий  статус, допустимі види 
забудови  та іншого використання земельних ділянок, єдині умови та 
обмеження   забудови  окремих  земельних  ділянок,  відомості  про 
функціональне   призначення,   поверховість   та   матеріал   стін 
будівель,  магістральні  інженерні мережі, інші відомості згідно з 
державними будівельними нормами. 

     Відомості про  землі  в  містобудівному кадастрі базуються на 
даних державного земельного кадастру. 

     Відомості про споруди в містобудівному кадастрі базуються  на 
матеріалах топогеодезичної зйомки та технічної інвентаризації. 

     Містобудівний кадастр  ведеться  підприємствами,  установами, 
організаціями,  створеними  для  цього  місцевими  радами  або  їх 
виконавчими органами  (для  міст  обласного  значення),  а  в разі 
делегування   таких    повноважень    -    місцевими    державними 
адміністраціями для інших населених пунктів та територій. 

     Порядок ведення  містобудівного  кадастру  населених  пунктів 
встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Закон України “Про пожежну безпеку”
Стаття 7. Державний пожежний нагляд 
     …………………………………………..
     Органи державного пожежного нагляду відповідно до  покладених 
на них завдань:
     розробляють  з  участю  заінтересованих  міністерств та інших 
центральних    органів    виконавчої    влади    і    затверджують 
загальнодержавні правила пожежної безпеки, які є обов'язковими для 
всіх підприємств, установ, організацій та громадян;
     погоджують проекти державних і  галузевих  стандартів,  норм, 
правил, технічних умов та інших  нормативно-технічних  документів, 
що стосуються забезпечення  пожежної  безпеки,  а  також  проектні 
рішення, на які не встановлено норми і правила;
   ……………………………………………

Стаття 7. Державний пожежний нагляд 
     …………………………………………..
     Органи державного пожежного нагляду відповідно до  покладених 
на них завдань:
     розробляють  з  участю  заінтересованих  міністерств та інших 
центральних    органів    виконавчої    влади    і    затверджують 
загальнодержавні правила пожежної безпеки, які є обов'язковими для 
всіх підприємств, установ, організацій та громадян;
     погоджують проекти державних і  галузевих  стандартів,  норм, 
правил, технічних умов та інших  нормативно-технічних  документів, 
що стосуються забезпечення  пожежної  безпеки;
   ……………………………………………
  

Стаття 9. Погодження нормативних, нормативно-технічних 
               документів і проектної документації 

Стаття 9. Погодження нормативних, нормативно-технічних 
               документів 
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     Стандарти, технічні умови, інші нормативно-технічні документи 
на пожежонебезпечні  технологічні  процеси  та  продукцію  повинні 
включати  вимоги  пожежної  безпеки  і  погоджуватися  з  органами 
державного пожежного нагляду. Погодженню підлягають також проектні 
рішення, на які не встановлено норми і правила.
     Вимоги пожежної безпеки, що містяться у відомчих  нормативних 
актах,  не  повинні  суперечити  державним  стандартам,  нормам  і 
правилам.

     Стандарти, технічні умови, інші нормативно-технічні документи 
на пожежонебезпечні  технологічні  процеси  та  продукцію  повинні 
включати  вимоги  пожежної  безпеки  і  погоджуватися  з  органами 
державного пожежного нагляду. 

     Вимоги пожежної безпеки, що містяться у відомчих  нормативних 
актах,  не  повинні  суперечити  державним  стандартам,  нормам  і 
правилам.

Стаття 10. Дотримання вимог пожежної безпеки при 
           проектуванні, будівництві та реконструкції 
           об'єктів виробничого та іншого призначення 
    
     Виробничі, жилі,  інші  будівлі  та  споруди,   устаткування, 
транспортні  засоби,  що  вводяться  в дію чи в експлуатацію після 
завершення    будівництва,    реконструкції     або     технічного 
переоснащення,  а  також технологічні процеси та продукція повинні 
відповідати вимогам нормативних актів з пожежної безпеки. 

     Забороняється будівництво,      реконструкція,       технічне 
переоснащення    приміщень,   об'єктів   виробничого   та   іншого 
призначення,     впровадження     нових     технологій,     випуск 
пожежонебезпечної продукції без попередньої експертизи (перевірки) 
проектної та іншої документації на відповідність нормативним актам 
з пожежної безпеки. Фінансування таких робіт може провадитися лише 
після одержання позитивних результатів експертизи. 

     Проектні організації   зобов'язані   здійснювати   авторський 
нагляд  за  додержанням  проектних  рішень  з пожежної безпеки при 
будівництві,   реконструкції,    технічному    переоснащенні    та 
експлуатації запроектованих ними об'єктів. 

     На машини,  механізми,  устаткування,  транспортні  засоби  і 
технологічні процеси,  що впроваджуються у виробництво, а також на 
продукцію,  в  стандартах  на  які  містяться вимоги щодо пожежної 
безпеки,  повинен  бути  сертифікат,  що  засвідчує   безпеку   їх 
використання, виданий в установленому порядку. 

     Придбані за   кордоном   машини,   механізми,   устаткування, 

Стаття 10. Дотримання вимог пожежної безпеки при 
          проектуванні, будівництві та реконструкції 
          об'єктів виробничого та іншого призначення 

   Виробничі, жилі, інші будівлі та споруди, устаткування, 
транспортні засоби, що вводяться в дію чи в експлуатацію після 
завершення будівництва, реконструкції або технічного 
переоснащення, а також технологічні процеси та продукція повинні 
відповідати вимогам нормативних актів з пожежної безпеки. 

    Забороняється впровадження нових технологій, випуск 
пожежонебезпечної продукції без попередньої експертизи (перевірки) 
відповідної документації на відповідність нормативним актам з пожежної 
безпеки. Фінансування таких робіт може провадитися лише після 
одержання позитивних результатів експертизи. 

    Проектні організації зобов'язані здійснювати авторський 
нагляд за додержанням проектних рішень з пожежної безпеки при 
будівництві, реконструкції, технічному переоснащенні та 
експлуатації запроектованих ними об'єктів. 

    На машини, механізми, устаткування, транспортні засоби і 
технологічні процеси, що впроваджуються у виробництво, а також на 
продукцію, в стандартах на які містяться вимоги щодо пожежної 
безпеки, повинен бути сертифікат, що засвідчує безпеку їх 
використання, виданий в установленому порядку. 

   Придбані за кордоном машини, механізми, устаткування, 
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транспортні   засоби,   технологічне   обладнання   вводяться    в 
експлуатацію  лише  за  умови відповідності їх вимогам нормативних 
актів з пожежної безпеки, що діють в Україні. 

     Забороняється застосування в будівництві  та  на  виробництві 
матеріалів і речовин, на які немає даних щодо пожежної безпеки. 

     Проектування, реконструкція,    технічне   переоснащення   та 
будівництво об'єктів,  що здійснюються іноземними фірмами, повинні 
відповідати  вимогам  нормативно-правових  актів України. Державна 
експертиза    інвестиційних   програм   і   проектів   будівництва 
здійснюється  згідно  із  статтями  8  та  15  Закону України "Про 
інвестиційну діяльність". 
     Початок   роботи   новостворених   підприємств,   введення  в 
експлуатацію нових і реконструйованих виробничих,  жилих  об'єктів 
та  об'єктів  іншого  призначення,  впровадження нових технологій, 
передача на виробництво  зразків  нових  пожежонебезпечних  машин, 
механізмів,  устаткування та продукції, оренда будь-яких приміщень 
здійснюються  після  видачі  на  це  дозволу   органу   державного 
пожежного  нагляду,  крім  випадків  провадження  певних  дій щодо 
здійснення  господарської  діяльності  або   видів   господарської 
діяльності      на      підставі      декларації     відповідності 
матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

     Дозвіл видається урядовим органом державного нагляду у  сфері 
пожежної  безпеки та територіальними органами державного пожежного 
нагляду в Автономній Республіці Крим,  областях,  містах Києві  та 
Севастополі, районах, містах, районах у містах безоплатно.

     Дозвіл є безстроковим документом.

     Дозвіл не оформлюється: 

     у разі  прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, 
реконструкції,   реставрації,   капітального   ремонту   державною 
комісією,  утвореною  за  участю  представника  органу  державного 
пожежного нагляду у встановленому порядку; 

     на орендовані торговельні місця,  кіоски та контейнери,  якщо 

транспортні засоби, технологічне обладнання вводяться в 
експлуатацію лише за умови відповідності їх вимогам нормативних 
актів з пожежної безпеки, що діють в Україні. 

   Забороняється застосування в будівництві та на виробництві 
матеріалів і речовин, на які немає даних щодо пожежної безпеки. 

   Проектування, реконструкція, технічне переоснащення та будівництво 
об'єктів, що здійснюються іноземними фірмами, повинні відповідати вимогам 
нормативно-правових актів України. 

Початок роботи новостворених підприємств, впровадження нових 
технологій, передача на виробництво зразків нових пожежонебезпечних 
машин, механізмів, устаткування та продукції, оренда будь-яких приміщень 
здійснюються після видачі на це дозволу органу державного пожежного 
нагляду, крім випадків провадження певних дій щодо здійснення 
господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі 
декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства. 

Дозвіл видається урядовим органом державного нагляду у сфері пожежної 
безпеки та територіальними органами державного пожежного нагляду в 
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, 
містах, районах у містах безоплатно. 

Дозвіл є безстроковим документом. 

Дозвіл не оформлюється: 

у разі  прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, 
реконструкції,   реставрації,   капітального   ремонту у встановленому 
законодавством порядку; 

на орендовані торговельні місця, кіоски та контейнери, якщо 
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вони  розміщені  на  ринку,  на  експлуатацію якого видано дозвіл, 
відповідно до схеми,  погодженої з  органом  державного  пожежного 
нагляду у встановленому порядку.

     Новостворені підприємства, у тому числі ті, що розміщуються в 
орендованих приміщеннях,  які не змінюють  виду  своєї  діяльності 
(крім   потенційно   небезпечних  об'єктів)  або  не  належать  до 
категорії   вибухопожежонебезпечних   та   об'єктів   з    масовим 
перебуванням  людей  і  не розміщуються на території або всередині 
зазначених об'єктів,  можуть провадити певні дії  щодо  здійснення 
господарської  діяльності  або  видів  господарської діяльності на 
підставі  декларації  відповідності   матеріально-технічної   бази 
вимогам   законодавства.   Порядок   та   форма  повідомлення  про 
відповідність  матеріально-технічної  бази суб'єкта господарювання 
вимогам законодавства встановлюються Кабінетом Міністрів  України. 

     Підставою для  видачі дозволу є висновок,  що оформлюється за 
результатами    оцінки    (експертизи)    протипожежного     стану 
підприємства,   об'єкта  чи  приміщення,  що  проводиться  органом 
державного пожежного нагляду або  суб'єктом  господарювання,  який 
одержав ліцензію на проведення такої оцінки (експертизи).

     Орган державного  пожежного  нагляду  протягом десяти робочих 
днів з дня подання заявником документів,  необхідних для отримання 
дозволу,  приймає  рішення  про  видачу дозволу або відмову у його 
видачі.

     Розміри тарифів,  у  тому  числі  їх  граничний  розмір,   на 
проведення  оцінки (експертизи) затверджуються Кабінетом Міністрів 
України.

     Підставами для відмови у видачі дозволу є: 

     подання суб'єктом господарювання документів,  необхідних  для 
одержання дозволу, не в повному обсязі; 

     виявлення в  документах,  поданих  суб'єктом  господарювання, 
недостовірних відомостей; 

вони розміщені на ринку, на експлуатацію якого видано дозвіл, 
відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного 
нагляду у встановленому порядку. 

Новостворені підприємства, у тому числі ті, що розміщуються в 
орендованих приміщеннях, які не змінюють виду своєї діяльності 
(крім потенційно небезпечних об'єктів) або не належать до 
категорії вибухопожежонебезпечних та об'єктів з масовим 
перебуванням людей і не розміщуються на території або всередині 
зазначених об'єктів, можуть провадити певні дії щодо здійснення 
господарської діяльності або видів господарської діяльності на 
підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства. Порядок та форма повідомлення про 
відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання 
вимогам законодавства встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

Орган державного пожежного нагляду протягом десяти робочих 
днів з дня подання заявником документів, необхідних для отримання 
дозволу, приймає рішення про видачу дозволу або відмову у його 
видачі. 

Розміри тарифів, у тому числі їх граничний розмір, на 
проведення оцінки (експертизи) затверджуються Кабінетом Міністрів 
України. 

Підставами для відмови у видачі дозволу є: 

подання суб'єктом господарювання документів, необхідних для 
одержання дозволу, не в повному обсязі; 

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, 
недостовірних відомостей; 
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     виявлення за результатами оцінки (експертизи)  протипожежного 
стану підприємства, об'єкта чи приміщення порушень правил пожежної 
безпеки,  що може призвести до  виникнення  пожежі  або  створення 
перешкод у її гасінні та евакуації людей.

     Підставами для анулювання дозволу є: 

     звернення суб'єкта  господарювання  із  заявою про анулювання 
дозволу; 

     припинення юридичної  особи   (злиття,   приєднання,   поділ, 
перетворення або ліквідація); 

     
     припинення суб'єктом  господарювання  провадження  певних дій 
щодо здійснення господарської діяльності або  видів  господарської 
діяльності, на здійснення яких було надано дозвіл; 

     виявлення порушень правил пожежної безпеки, що може призвести 
до виникнення пожежі  або  створення  перешкод  у  її  гасінні  та 
евакуації людей; 
     виникнення пожежі, якщо в матеріалах про пожежу зазначено, що 
однією з причин її виникнення є порушення  вимог  законодавства  у 
сфері пожежної безпеки; 

     недопущення посадових   осіб   органів  державного  пожежного 
нагляду до здійснення заходів державного нагляду у сфері  пожежної 
безпеки; 

     встановлення факту  надання  суб'єктом господарювання в заяві 
та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації; 

     інші підстави, передбачені законом.

     Рішення про відмову у видачі дозволу або  анулювання  дозволу 
може бути оскаржено до урядового органу державного нагляду у сфері 
пожежної безпеки або до суду.

     Анулювання органом державного пожежного  нагляду  дозволу  на 

виявлення за результатами оцінки (експертизи) протипожежного 
стану підприємства, об'єкта чи приміщення порушень правил пожежної 
безпеки, що може призвести до виникнення пожежі або створення 
перешкод у її гасінні та евакуації людей. 

Підставами для анулювання дозволу є: 

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання 
дозволу; 

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, 
перетворення або ліквідація); 

припинення суб'єктом господарювання провадження певних дій 
щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської 
діяльності, на здійснення яких було надано дозвіл; 

виявлення порушень правил пожежної безпеки, що може призвести 
до виникнення пожежі або створення перешкод у її гасінні та 
евакуації людей; 

виникнення пожежі, якщо в матеріалах про пожежу зазначено, що 
однією з причин її виникнення є порушення вимог законодавства у 
сфері пожежної безпеки; 

недопущення посадових осіб органів державного пожежного 
нагляду до здійснення заходів державного нагляду у сфері пожежної 
безпеки; 

встановлення факту надання суб'єктом господарювання в заяві 
та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації; 

інші підстави, передбачені законом. 

Рішення про відмову у видачі дозволу або анулювання дозволу 
може бути оскаржено до урядового органу державного нагляду у сфері 
пожежної безпеки або до суду. 

Анулювання органом державного пожежного нагляду дозволу на 
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початок   роботи   та   оренду  приміщень  не  позбавляє  суб'єкта 
господарювання права подати  документи  на  його  отримання  після 
усунення виявлених порушень.

     Встановлення порядку  видачі  органами  державного  пожежного 
нагляду дозволів  на  початок  роботи  новостворених  підприємств, 
введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих 
об'єктів  та  об'єктів  іншого  призначення,  впровадження   нових 
технологій,     передачу     на    виробництво    зразків    нових 
пожежонебезпечних машин,  механізмів,  устаткування та  продукції, 
оренду будь-яких приміщень іншими законами не допускається.

     Дозвіл переоформлюється  в  разі зміни найменування юридичної 
особи  або  прізвища,  імені  та  по  батькові  фізичної  особи  - 
підприємця.

     Експертиза проектної  та  іншої документації на відповідність 
нормативно-правовим актам з пожежної безпеки  та  видача  дозволів 
проводяться  органами  державного  пожежного  нагляду  в  порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України.

     Органи державного пожежного нагляду  також  беруть  участь  у 
прийнятті об'єктів в експлуатацію.

початок роботи та оренду приміщень не позбавляє суб'єкта 
господарювання права подати документи на його отримання після 
усунення виявлених порушень. 

Встановлення порядку видачі органами державного пожежного 
нагляду дозволів на початок роботи новостворених підприємств, 
впровадження нових технологій, передачу на виробництво зразків 
нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, 
оренду будь-яких приміщень іншими законами не допускається. 

Дозвіл переоформлюється в разі зміни найменування юридичної 
особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи – 
підприємця. 

Видача дозволів проводяться органами державного пожежного 
нагляду в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Експертиза проектів будівництва на відповідність вимогам нормативних 
актів з пожежної безпеки  здійснюється відповідно до статті 43 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”
     Стаття 1. Визначення основних термінів і понять 

     У цьому   Законі   терміни  і  поняття  вживаються  у  такому 
значенні:

     об'єкт державної   санітарно-епідеміологічної   експертизи  - 
будь-яка діяльність,  технологія,  продукція та сировина,  проекти 
будівництва,    проекти    нормативних    документів,   реалізація 
(функціонування,  використання) яких  може  шкідливо  вплинути  на 
здоров'я  людини,  а  також  діючі  об'єкти  та  чинні  нормативні 
документи у  випадках,  коли  їх  шкідливий  вплив  встановлено  в 
процесі  функціонування (використання),  а також у разі закінчення 
встановленого      терміну      дії       висновку       державної 

Стаття 1. Визначення основних термінів і понять 

     У цьому   Законі   терміни  і  поняття  вживаються  у  такому 
значенні:

     об'єкт державної   санітарно-епідеміологічної   експертизи  - 
будь-яка діяльність,  технологія,  продукція та сировина,  проекти 
нормативних    документів,   реалізація (функціонування,  використання) яких 
може  шкідливо  вплинути  на здоров'я  людини,  а  також  діючі  об'єкти  та 
чинні  нормативні документи у  випадках,  коли  їх  шкідливий  вплив 
встановлено  в процесі  функціонування (використання),  а також у разі 
закінчення встановленого      терміну      дії       висновку       державної 
санітарно-епідеміологічної експертизи;
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санітарно-епідеміологічної експертизи;

                 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ВИМОГИ 
                  ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОГО 
              ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ
     Стаття 11. Об'єкти державної санітарно-епідеміологічної 
                експертизи 

     Державній санітарно-епідеміологічній експертизі підлягають:
     проекти   міждержавних,   державних  цільових,  регіональних, 
місцевих  і  галузевих  програм  соціально-економічного  розвитку; 
     інвестиційні  проекти  і  програми  у  випадках  і   порядку, 
встановлених законодавством;
     схеми, передпроектна документація,  що  стосується  районного 
планування і забудови населених пунктів, курортів тощо;
     проектна  документація  на  відведення  земельних    ділянок, 
     техніко-економічні    обгрунтування    і    розрахунки,    проекти 
будівництва,  розширення,  реконструкції    об'єктів    будь-якого 
призначення,   за   винятком   тих,   для   затвердження  проектів 
будівництва  яких висновок державної експертизи не є обов'язковим; 
     проекти    нормативно-технічної,      інструкційно-методичної 
документації, що стосується здоров'я та середовища життєдіяльності 
людини;
     продукція, напівфабрикати, речовини, матеріали та  небезпечні 
фактори, використання, передача або збут яких може  завдати  шкоди 
здоров'ю людей;
     документація    на    розроблювані    техніку,    технології, 
устаткування, інструменти тощо;
     діючі  об'єкти,  у  тому  числі  військового  та   оборонного 
призначення. 

     Стаття 12. Проведення державної санітарно-епідеміологічної 
                експертизи 

     Державна   санітарно-епідеміологічна  експертиза  проводиться 
установами   та   закладами  державної  санітарно-епідеміологічної 
служби, а в особливо складних випадках - комісіями, що утворюються 
головним   державним   санітарним   лікарем.  Державна  експертиза 
інвестиційних  програм  і проектів будівництва здійснюється згідно 

                 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ВИМОГИ 
                  ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОГО 
              ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ
     Стаття 11. Об'єкти державної санітарно-епідеміологічної 
                експертизи 

     Державній санітарно-епідеміологічній експертизі підлягають:
     проекти   міждержавних,   державних  цільових,  регіональних, 
місцевих  і  галузевих  програм  соціально-економічного  розвитку; 
     інвестиційні  проекти  і  програми  у  випадках  і   порядку, 
встановлених законодавством;
     схеми, передпроектна документація,  що  стосується  районного 
планування і забудови населених пунктів, курортів тощо;
     проектна  документація  на  відведення  земельних    ділянок; 

    проекти    нормативно-технічної, інструкційно-методичної документації, 
що стосується здоров'я та середовища життєдіяльності людини;

     продукція, напівфабрикати, речовини, матеріали та  небезпечні 
фактори, використання, передача або збут яких може  завдати  шкоди 
здоров'ю людей;
     документація    на    розроблювані    техніку,    технології, 
устаткування, інструменти тощо;
     діючі  об'єкти,  у  тому  числі  військового  та   оборонного 
призначення. 

     Стаття 12. Проведення державної санітарно-епідеміологічної 
                експертизи 

     Державна   санітарно-епідеміологічна  експертиза  проводиться 
установами   та   закладами  державної  санітарно-епідеміологічної 
служби, а в особливо складних випадках - комісіями, що утворюються 
головним державним санітарним лікарем. Експертиза проектів
 будівництва здійснюється відповідно до статті 43 Закону України
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із  статтями  8 та 15 Закону України "Про інвестиційну діяльність" 
     
     До проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
можуть    залучатися    за    їх    згодою    фахівці    наукових, 
проектно-конструкторських, інших установ та організацій  незалежно 
від  їх  підпорядкування,  представники  громадськості,   експерти 
міжнародних організацій.
     Рішення про необхідність і періодичність проведення державної 
санітарно-епідеміологічної  експертизи діючих об'єктів приймається 
відповідними        посадовими        особами            державної 
санітарно-епідеміологічної служби.
     Перелік  установ,  організацій,  лабораторій,    що    можуть 
залучатися   до  проведення  державної  санітарно-епідеміологічної 
експертизи, встановлюється головним державним  санітарним  лікарем 
України.
     Висновок  щодо результатів державної санітарно- епідеміологічної 
експертизи  затверджується відповідним головним державним санітарним 
лікарем.
     Порядок   проведення   державної   санітарно-епідеміологічної 
експертизи регулюється законодавством України.

 «Про регулювання містобудівної діяльності».

     До проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
можуть    залучатися    за    їх    згодою    фахівці    наукових, 
проектно-конструкторських, інших установ та організацій  незалежно 
від  їх  підпорядкування,  представники  громадськості,   експерти 
міжнародних організацій.
     Рішення про необхідність і періодичність проведення державної 
санітарно-епідеміологічної  експертизи діючих об'єктів приймається 
відповідними        посадовими        особами            державної 
санітарно-епідеміологічної служби.
     Перелік  установ,  організацій,  лабораторій,    що    можуть 
залучатися   до  проведення  державної  санітарно-епідеміологічної 
експертизи, встановлюється головним державним  санітарним  лікарем 
України.
     Висновок щодо результатів державної санітарно- епідеміологічної 
експертизи  затверджується відповідним головним державним санітарним 
лікарем. 

     Порядок   проведення   державної   санітарно-епідеміологічної 
експертизи регулюється законодавством України.

Стаття 15. Вимоги до проектування, будівництва, розробки, 
                виготовлення і використання нових засобів 
                виробництва та технологій 

     Підприємства,  установи,  організації  та    громадяни    при 
розробленні  і  використанні  нових   технологій,    проектуванні, 
розміщенні,    будівництві,    реконструкції    та      технічному 
переобладнанні  підприємств,  виробничих   об'єктів    і    споруд 
будь-якого призначення, плануванні та забудові населених  пунктів, 
курортів,  проектуванні  і  будівництві  каналізаційних,  очисних, 
гідротехнічних  споруд,  інших  об'єктів  зобов'язані  дотримувати 
вимог санітарного законодавства.
     Планування і забудова  населених  пунктів,  курортів  повинна 
передусім передбачати  створення  найбільш  сприятливих  умов  для 
життя, а також для збереження і зміцнення здоров'я громадян.
     Надання земельних ділянок під будівництво, затвердження  норм 
проектування, проектної та  нормативно-технічної  документації  на 
будівництво,       реконструкцію       об'єктів       виробничого, 
соціально-культурного    та    іншого    призначення,    розробка, 

Стаття 15. Вимоги до проектування, будівництва, розробки, 
                виготовлення і використання нових засобів 
                виробництва та технологій 

     Підприємства,  установи,  організації  та    громадяни    при 
розробленні  і  використанні  нових   технологій,    проектуванні, 
розміщенні,    будівництві,    реконструкції    та      технічному 
переобладнанні  підприємств,  виробничих   об'єктів    і    споруд 
будь-якого призначення, плануванні та забудові населених  пунктів, 
курортів,  проектуванні  і  будівництві  каналізаційних,  очисних, 
гідротехнічних  споруд,  інших  об'єктів  зобов'язані  дотримувати 
вимог санітарного законодавства.
     Планування і забудова  населених  пунктів,  курортів  повинна 
передусім передбачати  створення  найбільш  сприятливих  умов  для 
життя, а також для збереження і зміцнення здоров'я громадян.

     Надання земельних ділянок під будівництво, затвердження  норм 
проектування, розробка, виготовлення і використання нових машин, механізмів, 
устаткування, інших   засобів  виробництва,  нових  технологій  здійснюється  за 
погодженням   з   державною   санітарно-епідеміологічною  службою. 
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виготовлення і використання нових машин, механізмів, устаткування, 
інших   засобів  виробництва,  нових  технологій  здійснюється  за 
погодженням   з   державною   санітарно-епідеміологічною  службою. 

Стаття 41. Повноваження головних державних санітарних 
                лікарів та інших посадових осіб, які здійснюють 
                державний санітарно-епідеміологічний нагляд 

     Головним  державним  санітарним  лікарям  Республіки    Крим, 
областей, міст, районів  та  їх  заступникам,  головним  державним 
санітарним лікарям  на  транспорті  та  їх  заступникам,  а  також 
головним   державним   санітарним  лікарям  об'єктів  з  особливим 
режимом роботи у межах відповідних територій (об'єктів)  надаються 
повноваження:
     а)  державного   санітарно-епідеміологічного    нагляду    за 
дотриманням  органами  виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
підприємствами,    установами,    організаціями    і   громадянами 
санітарного законодавства;
     б) систематичного аналізу санітарної та епідемічної ситуації, 
показників здоров'я населення, окремих його груп;
     в)  визначення  факторів,  що  можуть  шкідливо  впливати  на 
здоров'я населення, ступеня створюваного ними ризику для  здоров'я 
населення регіону, території, об'єкта,  окремих  професійних  груп 
тощо;
     г) контролю  за  проведенням  санітарних  і  протиепідемічних 
заходів,  виконанням  програм  профілактики  захворювань,  охорони 
здоров'я населення;
     д) погодження відведення земельних ділянок  під  забудову  та 
інші види землекористування, місця водозаборів і скидання  стічних 
вод, розташування промислових та інших об'єктів;
………………………………………..

Стаття 41. Повноваження головних державних санітарних 
                лікарів та інших посадових осіб, які здійснюють 
                державний санітарно-епідеміологічний нагляд 

     Головним  державним  санітарним  лікарям  Республіки    Крим, 
областей, міст, районів  та  їх  заступникам,  головним  державним 
санітарним лікарям  на  транспорті  та  їх  заступникам,  а  також 
головним   державним   санітарним  лікарям  об'єктів  з  особливим 
режимом роботи у межах відповідних територій (об'єктів)  надаються 
повноваження:
     а)  державного   санітарно-епідеміологічного    нагляду    за 
дотриманням  органами  виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
підприємствами,    установами,    організаціями    і   громадянами 
санітарного законодавства;
     б) систематичного аналізу санітарної та епідемічної ситуації, 
показників здоров'я населення, окремих його груп;
     в)  визначення  факторів,  що  можуть  шкідливо  впливати  на 
здоров'я населення, ступеня створюваного ними ризику для  здоров'я 
населення регіону, території, об'єкта,  окремих  професійних  груп 
тощо;
     г) контролю  за  проведенням  санітарних  і  протиепідемічних 
заходів,  виконанням  програм  профілактики  захворювань,  охорони 
здоров'я населення;
     д) погодження відведення земельних ділянок  під  місця водозаборів і 
скидання  стічних вод, розташування промислових та інших об'єктів;
……………………………….

     Стаття 42. Заходи щодо припинення порушення 
                санітарного законодавства 

     Головні  державні   санітарні    лікарі    (їх    заступники) 
застосовують такі  заходи  для  припинення  порушення  санітарного 
законодавства:

Стаття 42. Заходи щодо припинення порушення 
                санітарного законодавства 

     Головні  державні   санітарні    лікарі    (їх    заступники) 
застосовують такі  заходи  для  припинення  порушення  санітарного 
законодавства:
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     а) обмеження, тимчасова  заборона  чи  припинення  діяльності 
підприємств,    установ,    організацій,    об'єктів    будь-якого 
призначення, технологічних ліній, машин  і  механізмів,  виконання 
окремих технологічних операцій, користування плаваючими  засобами, 
рухомим складом і  літаками  у  разі  невідповідності  їх  вимогам 
санітарних норм;
     б) обмеження, тимчасова заборона або припинення  будівництва, 
реконструкції та розширення об'єктів за  проектами,  що  не  мають 
позитивного      висновку      за      результатами      державної 
санітарно-епідеміологічної  експертизи,  та  у  разі  відступу від 
затвердженого проекту;
…………………………………………

     а) обмеження, тимчасова  заборона  чи  припинення  діяльності 
підприємств,    установ,    організацій,    об'єктів    будь-якого 
призначення, технологічних ліній, машин  і  механізмів,  виконання 
окремих технологічних операцій, користування плаваючими  засобами, 
рухомим складом і  літаками  у  разі  невідповідності  їх  вимогам 
санітарних норм;
     б) обмеження, тимчасова заборона або припинення  будівництва, 
реконструкції та розширення об'єктів  у  разі  відступу від затвердженого 
проекту;
…………………………………………

Закон України “Про енергозбереження”
             ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
                      ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ

          Стаття 22. Об'єкти державної експертизи з енергозбереження

     Державній  експертизі  з енергозбереження підлягають:
     а) проекти  схем  розвитку  і  розміщення  продуктивних  сил, 
проекти розвитку галузей  народного  господарства,  територіальних 
схем  енергозабезпечення,  інша  передпланова  та    передпроектна 
документація;
     б) енерготехнологічна       частина       техніко-економічних 
обгрунтувань  і  проектів  будівництва   нових    та    розширення 
(реконструкції, технічного  переобладнання,  модернізації)  діючих 
об'єктів та підприємств з річним споживанням  паливно-енергетичних 
ресурсів у тисячу і більше тонн у перерахунку на умовне паливо;
     в) проекти  інструктивно-методичних  та  нормативно-технічних 
актів, будівельні норми і правила, документація  на  створення  та 
придбання нової енергоємної техніки, технології і матеріалів, інші 
документи і матеріали, що  регламентують  всі  види  діяльності  у 
сфері енергозбереження. 

             ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
                      ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ
     
     Стаття 22. Об'єкти державної експертизи з енергозбереження

     Державній  експертизі  з енергозбереження підлягають:
     а) проекти  схем  розвитку  і  розміщення  продуктивних  сил, 
проекти розвитку галузей  народного  господарства,  територіальних 
схем  енергозабезпечення,  інша  передпланова  та    передпроектна 
документація;

     в) проекти  інструктивно-методичних  та  нормативно-технічних 
актів, будівельні норми і правила, документація  на  створення  та 
придбання нової енергоємної техніки, технології і матеріалів, інші 
документи і матеріали, що  регламентують  всі  види  діяльності  у 
сфері енергозбереження. 

     Стаття 23. Державна експертиза з енергозбереження 

     Основними завданнями державної експертизи з  енергозбереження є:

     Стаття 23. Державна експертиза з енергозбереження 

     Основними завданнями державної експертизи з  енергозбереження є:
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     а) визначення відповідності управлінської,  інвестиційної  та 
іншої діяльності цілям енергозбереження;
     б) встановлення відповідності передпроектних,  передпланових, 
проектних  та   інших    рішень    вимогам    законодавства    про 
енергозбереження, діючим енергетичним стандартам і нормам;
     в) підготовка експертних висновків, пов'язаних із  програмами 
і проектами у сфері енергоспоживання та енергозбереження.
     До  проведення державної експертизи з енергозбереження можуть 
залучатися    відповідні   органи   виконавчої   влади,   державні 
науково-дослідні,    проектно-конструкторські,    інші   установи, 
організації  та підприємства, представники громадськості, експерти 
міжнародних  організацій.  
     Державна  експертиза    з    енергозбереження    здійснюється 
уповноваженим   на  те  Кабінетом  Міністрів  України  органом,  а 
інвестиційних  програм і проектів будівництва - згідно із статтями 
8  та 15 Закону України "Про інвестиційну діяльність". 

     а) визначення відповідності управлінської,  інвестиційної  та 
іншої діяльності цілям енергозбереження;
     б) встановлення відповідності передпроектних,  передпланових, 
проектних  та   інших    рішень    вимогам    законодавства    про 
енергозбереження, діючим енергетичним стандартам і нормам;
     в) підготовка експертних висновків, пов'язаних із  програмами 
і проектами у сфері енергоспоживання та енергозбереження.
     До  проведення державної експертизи з енергозбереження можуть 
залучатися    відповідні   органи   виконавчої   влади,   державні 
науково-дослідні,    проектно-конструкторські,    інші   установи, 
організації  та підприємства, представники громадськості, експерти 
міжнародних  організацій.  
    Державна експертиза з енергозбереження здійснюється 
уповноваженим   на  те  Кабінетом  Міністрів  України  органом. 
Експертиза проектів будівництва здійснюється відповідно до статті 43 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

     Стаття 24. Обов'язковість виконання розпоряджень і висновків 
                державної експертизи з енергозбереження 

     Висновки  державної  експертизи  з  енергозбереження  повинні 
враховувати  нормативи  галузевих   стандартів,    приведених    у 
відповідність з вимогами  цього  Закону,  і  є  обов'язковими  для 
виконання.
     Негативний висновок державної експертизи з енергозбереження є 
підставою для переробки програм і проектів та усунення недоліків у 
не  прийнятих  в  експлуатацію  будівлях,  спорудах або інженерних 
об'єктах  згідно  з  висновками  експертизи.  Позитивний  висновок 
державної   експертизи   з   енергозбереження   є   підставою  для 
задоволення   подання   споживача  енергоресурсів  щодо  отримання 
субсидій, податкових і фінансово-кредитних пільг за рахунок коштів 
фонду  енергозбереження.  
     Спірні  питання,  які  випливають  з   висновків    державної 
експертизи з енергозбереження, вирішуються відповідно  до  чинного 
законодавства. 

     Стаття 24. Обов'язковість виконання розпоряджень і висновків 
                державної експертизи з енергозбереження 

     Висновки  державної  експертизи  з  енергозбереження  повинні 
враховувати  нормативи  галузевих   стандартів,    приведених    у 
відповідність з вимогами  цього  Закону,  і  є  обов'язковими  для 
виконання.
     Негативний висновок державної експертизи з енергозбереження є 
підставою для переробки програм і проектів та усунення недоліків у 
будівлях,  спорудах або інженерних об'єктах  згідно  з  висновками 
експертизи.  Позитивний  висновок державної   експертизи   з 
енергозбереження   є   підставою  для задоволення   подання   споживача 
енергоресурсів  щодо  отримання субсидій, податкових і фінансово-
кредитних пільг за рахунок коштів фонду  енергозбереження.  
     
Спірні  питання,  які  випливають  з   висновків    державної 
експертизи з енергозбереження, вирішуються відповідно  до  чинного 
законодавства. 

    Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства 
                про енергозбереження 
     Порушення законодавства про енергозбереження тягне  за  собою 
встановлену цим Законом, а  також  чинним  законодавством  України 
дисциплінарну, адміністративну або цивільну відповідальність.

    Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства 
                про енергозбереження 
     Порушення законодавства про енергозбереження тягне  за  собою 
встановлену цим Законом, а  також  чинним  законодавством  України 
дисциплінарну, адміністративну або цивільну відповідальність.
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     Відповідальність    за    порушення    законодавства      про 
енергозбереження несуть особи, винні у:
     а) невиконанні   вимог   щодо   підтримання   та   підвищення 
технічного  рівня  енерговикористовуючого  обладнання  та   систем 
енергопостачання;
     б) відмові від надання своєчасної повної інформації, а  також 
фальсифікації даних обліку та звітності щодо енергозбереження;
     в) порушенні вимог законодавства України під  час  проведення 
державної  експертизи  з  енергозбереження, у тому числі у поданні 
свідомо  неправдивих  експертних  висновків;  
     г) невиконанні вимог державної експертизи з енергозбереження; 
     д) фінансуванні, будівництві та  впровадженні  у  виробництво 
нових  технологій  та  обладнання,  які  не  відповідають  вимогам 
енергетичних стандартів і не мають позитивного висновку  державної 
експертизи  з  енергозбереження; 
……………………………………………………………………………..

     Відповідальність    за    порушення    законодавства      про 
енергозбереження несуть особи, винні у:
     а) невиконанні   вимог   щодо   підтримання   та   підвищення 
технічного  рівня  енерговикористовуючого  обладнання  та   систем 
енергопостачання;
     б) відмові від надання своєчасної повної інформації, а  також 
фальсифікації даних обліку та звітності щодо енергозбереження;
     в) порушенні вимог законодавства України під  час  проведення 
державної  експертизи  з  енергозбереження, у тому числі у поданні 
свідомо  неправдивих  експертних  висновків;  
     г) невиконанні вимог державної експертизи з енергозбереження; 
     д) фінансуванні та  впровадженні  у  виробництво 
нових  технологій  та  обладнання,  які  не  відповідають  вимогам 
енергетичних стандартів і не мають позитивного висновку  державної 
експертизи  з  енергозбереження; 
……………………………………………………………..

Закон України “Про екологічну експертизу”
Стаття 7. Об'єкти екологічної експертизи 

     Об'єктами екологічної експертизи є  проекти  законодавчих  та 
інших  нормативно-правових    актів,    передпроектні,    проектні 
матеріали, документація по впровадженню нової техніки, технологій, 
матеріалів,    речовин,    продукції,    генетично   модифікованих 
організмів,   реалізація   яких   може   призвести   до  порушення 
екологічних  нормативів,  негативного впливу на стан навколишнього 
природного  середовища
     Екологічній експертизі можуть підлягати екологічні  ситуації, 
що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також  діючі 
об'єкти та комплекси, що мають значний негативний  вплив  на  стан 
навколишнього природного середовища.
     Військові, оборонні  та  інші  об'єкти,  інформація  про  які 
становить державну  таємницю,  підлягають  екологічній  експертизі 
відповідно до цього Закону та інших спеціальних законодавчих актів 
України.

Стаття 7. Об'єкти екологічної експертизи 

     Об'єктами екологічної експертизи є  проекти  законодавчих  та 
інших  нормативно-правових    актів,    документація по впровадженню нової 
техніки, технологій, 
матеріалів,    речовин,    продукції,    генетично   модифікованих 
організмів,   реалізація   яких   може   призвести   до  порушення 
екологічних  нормативів,  негативного впливу на стан навколишнього 
природного  середовища
     Екологічній експертизі можуть підлягати екологічні  ситуації, 
що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також  діючі 
об'єкти та комплекси, що мають значний негативний  вплив  на  стан 
навколишнього природного середовища.
     Військові, оборонні  та  інші  об'єкти,  інформація  про  які 
становить державну  таємницю,  підлягають  екологічній  експертизі 
відповідно до цього Закону та інших спеціальних законодавчих актів 
України.

Стаття 13. Державна екологічна експертиза 

     Державна екологічна експертиза  організується  і  проводиться 
еколого-експертними  підрозділами,  спеціалізованими   установами, 

Стаття 13. Державна екологічна експертиза 

     Державна екологічна експертиза  організується  і  проводиться 
еколого-експертними  підрозділами,  спеціалізованими   установами, 

45



організаціями  або  спеціально  створюваними  комісіями спеціально 
уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань 
екології   та  природних  ресурсів,  його  органів  на  місцях  із 
залученням  інших  органів  державної  виконавчої  влади. Державна 
екологічна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва 
здійснюється  згідно  із  статтями  8  та  15  Закону України "Про 
інвестиційну діяльність". 
     До  проведення  державної  екологічної  експертизи  можуть  у 
встановленому  порядку  залучатися    фахівці    інших    установ, 
організацій  і  підприємств,  а   також    експерти    міжнародних 
організацій.
     Здійснення державної екологічної  експертизи  є  обов'язковим 
для  видів  діяльності  та  об'єктів,  що  становлять    підвищену 
екологічну небезпеку. Перелік видів  діяльності  та  об'єктів,  що 
становлять  підвищену   екологічну    небезпеку,    встановлюється 
Кабінетом     Міністрів    України    за    поданням    спеціально 
уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань 
екології   та   природних  ресурсів  і  спеціально  уповноваженого 
центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я.
     Проведення  додаткових  державних    екологічних    експертиз 
здійснюється  за  ініціативою  заінтересованих  осіб  на  підставі 
договору  про  надання  еколого-експертних  послуг або за рішенням 
Кабінету Міністрів  України,  Уряду  Автономної  Республіки  Крим, 
місцевих Рад  чи їх виконавчих комітетів.

організаціями  або  спеціально  створюваними  комісіями спеціально 
уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань 
екології   та  природних  ресурсів,  його  органів  на  місцях  із 
залученням  інших  органів  державної  виконавчої  влади. Експертиза 
проектів будівництва здійснюється відповідно до статті 43 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності».     

До  проведення  державної  екологічної  експертизи  можуть  у 
встановленому  порядку  залучатися    фахівці    інших    установ, 
організацій  і  підприємств,  а   також    експерти    міжнародних 
організацій.
     Здійснення державної екологічної  експертизи  є  обов'язковим 
для  видів  діяльності  та  об'єктів,  що  становлять    підвищену 
екологічну небезпеку. Перелік видів  діяльності  та  об'єктів,  що 
становлять  підвищену   екологічну    небезпеку,    встановлюється 
Кабінетом     Міністрів    України    за    поданням    спеціально 
уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань 
екології   та   природних  ресурсів  і  спеціально  уповноваженого 
центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я.

     Проведення  додаткових  державних    екологічних    експертиз 
здійснюється  за  ініціативою  заінтересованих  осіб  на  підставі 
договору  про  надання  еколого-експертних  послуг або за рішенням 
Кабінету Міністрів  України,  Уряду  Автономної  Республіки  Крим, 
місцевих Рад  чи їх виконавчих комітетів.

Стаття 14. Об'єкти державної екологічної експертизи 

     Державній екологічній експертизі підлягають:
     1) державні інвестиційні програми, проекти  схем  розвитку  і 
розміщення продуктивних сил, розвитку  окремих  галузей  народного 
господарства;
     2)  проекти  генеральних  планів  населених  пунктів,    схем 
районного планування, схем генеральних планів промислових  вузлів, 
схем розміщення підприємств у промислових вузлах і  районах,  схем 
упорядкування  промислової  забудови,    інша    передпланова    і 
передпроектна документація;
     3) інвестиційні проекти, техніко-економічні  обгрунтування  і 
розрахунки, проекти і  робочі  проекти  на  будівництво  нових  та 
розширення,  реконструкцію,    технічне    переозброєння    діючих 
підприємств;  документація  по  перепрофілюванню,  консервації  та 

Стаття 14. Об'єкти державної екологічної експертизи 

     Державній екологічній експертизі підлягають:
     1) державні інвестиційні програми, проекти  схем  розвитку  і 
розміщення продуктивних сил, розвитку  окремих  галузей  народного 
господарства;
     2)  проекти  генеральних  планів  населених  пунктів,    схем 
районного планування;

     3)  документація  по  перепрофілюванню,  консервації  та 
ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та  інших 
промислових  і  господарських  об'єктів,  які  можуть    негативно 
впливати на стан навколишнього природного середовища, в тому числі 
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ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та  інших 
промислових  і  господарських  об'єктів,  які  можуть    негативно 
впливати на стан навколишнього природного середовища, в тому числі 
військового та оборонного призначення;
     4) проекти законодавчих та інших  нормативно-правових  актів, 
що регулюють відносини в галузі забезпечення екологічної  (в  тому 
числі  радіаційної)  безпеки,  охорони  навколишнього   природного 
середовища і використання природних ресурсів, діяльності, що  може 
негативно  впливати  на  стан навколишнього природного середовища; 
     5) документація по впровадженню  нової  техніки,  технологій, 
матеріалів і речовин  (у  тому  числі  тих,  що  закуповуються  за 
кордоном), які можуть створити  потенційну  загрозу  навколишньому 
природному  середовищу;  
     6)  документація  щодо генетично модифікованих організмів, що 
призначаються  для  використання  у  відкритій  системі. 
     Відповідно  до  рішень  Кабінету  Міністрів  України,   Уряду 
Автономної   Республіки   Крим,  місцевих  Рад  чи  їх  виконавчих 
комітетів   державній   екологічній  експертизі  можуть  підлягати 
екологічні  ситуації,  що  склалися  в окремих населених пунктах і 
регіонах,  а  також  діючі  об'єкти  та  комплекси,  в  тому числі 
військового та оборонного призначення, що мають значний негативний 
вплив на стан навколишнього природного середовища. 

військового та оборонного призначення;

     4) проекти законодавчих та інших  нормативно-правових  актів, 
що регулюють відносини в галузі забезпечення екологічної  (в  тому 
числі  радіаційної)  безпеки,  охорони  навколишнього   природного 
середовища і використання природних ресурсів, діяльності, що  може 
негативно  впливати  на  стан навколишнього природного середовища; 
     5) документація по впровадженню  нової  техніки,  технологій, 
матеріалів і речовин  (у  тому  числі  тих,  що  закуповуються  за 
кордоном), які можуть створити  потенційну  загрозу  навколишньому 
природному  середовищу;  
     6)  документація  щодо генетично модифікованих організмів, що 
призначаються  для  використання  у  відкритій  системі. 

     Відповідно  до  рішень  Кабінету  Міністрів  України,   Уряду 
Автономної   Республіки   Крим,  місцевих  Рад  чи  їх  виконавчих 
комітетів   державній   екологічній  експертизі  можуть  підлягати 
екологічні  ситуації,  що  склалися  в окремих населених пунктах і 
регіонах,  а  також  діючі  об'єкти  та  комплекси,  в  тому числі 
військового та оборонного призначення, що мають значний негативний 
вплив на стан навколишнього природного середовища. 

Стаття 37. Шляхи проведення державної екологічної експертизи 

     Державна екологічна експертиза проводиться шляхом:
     1) аналізу і оцінки об'єктів екологічної експертизи - групами 
спеціалістів  еколого-експертних  підрозділів  чи  спеціалізованих 
установ    і   організацій   органів   спеціально   уповноваженого 
центрального   органу   виконавчої  влади  з  питань  екології  та 
природних  ресурсів;  
     2)  еколого-експертних  досліджень    і    оцінки    об'єктів 
екологічної експертизи  -  спеціально  створюваними  комісіями  із 
залученням фахівців - практиків та  науковців  інших  підприємств, 
установ і організацій;
     3)  створення  спеціально  уповноваженим  центральним органом 
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів спільно з 
іншими органами державної виконавчої влади міжгалузевих експертних 
комісій;
     4) залучення  на  договірних  засадах  інших  спеціалізованих 

Стаття 37. Шляхи проведення державної екологічної експертизи 

     Державна екологічна експертиза проводиться шляхом:
     1) аналізу і оцінки об'єктів екологічної експертизи - групами 
спеціалістів  еколого-експертних  підрозділів  чи  спеціалізованих 
установ    і   організацій   органів   спеціально   уповноваженого 
центрального   органу   виконавчої  влади  з  питань  екології  та 
природних  ресурсів;  
     2)  еколого-експертних  досліджень    і    оцінки    об'єктів 
екологічної експертизи  -  спеціально  створюваними  комісіями  із 
залученням фахівців - практиків та  науковців  інших  підприємств, 
установ і організацій;
     3)  створення  спеціально  уповноваженим  центральним органом 
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів спільно з 
іншими органами державної виконавчої влади міжгалузевих експертних 
комісій;
     4) залучення  на  договірних  засадах  інших  спеціалізованих 
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організацій для попереднього експертного  розгляду  та  підготовки 
відповідних пропозицій.
     Державна  екологічна   експертиза   інвестиційних  програм  і 
проектів будівництва здійснюється  згідно  із  статтями  8  та  15 
Закону України "Про інвестиційну діяльність".

організацій для попереднього експертного  розгляду  та  підготовки 
відповідних пропозицій.
     Експертиза проектів будівництва здійснюється відповідно до статті 
43 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»
Стаття 40. Державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки 

     Техніко-економічне  обґрунтування  і  проекти    будівництва, 
реконструкції,  зняття  з  експлуатації,  матеріали,  які  містять 
обґрунтування безпеки, зміни  вимог  та  лімітів  безпеки  ядерних 
установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними 
відходами, підлягають обов'язковій державній експертизі.
     Державну експертизу ядерної  і  радіаційної  безпеки  ядерних 
установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними 
відходами, проводить орган державного  регулювання     ядерної  та 
радіаційної безпеки з урахуванням інших державних  експертиз,  які 
здійснюються згідно з законодавством.

     До участі у проведенні державної експертизи ядерних установок 
чи  об'єктів  можуть  залучатися  представники  громадськості   та 
експерти з України, інших держав і міжнародних організацій.
     Експертиза проектів інших джерел  іонізуючого  випромінювання 
організовується   місцевими    органами    державної    влади    і 
самоврядування відповідно до законодавства України.
     Фінансування  експертизи  ядерної  та  радіаційної    безпеки 
здійснюється за рахунок замовника проекту.
     Висновки державних експертиз є  обов'язковими  для  виконання 
всіма суб'єктами сфери  використання  ядерної  енергії.  Позитивні 
висновки державної екологічної експертизи і  державної  експертизи 
ядерної та радіаційної безпеки є підставою для фінансування  робіт 
за проектом.

Стаття 40. Державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки 

     
    Матеріали,  які  містять обґрунтування безпеки, зміни  вимог  та  лімітів 
безпеки  ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з 
радіоактивними відходами, підлягають обов'язковій державній експертизі.
  
   Державну експертизу ядерної  і  радіаційної  безпеки  ядерних 
установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними 
відходами, проводить орган державного  регулювання     ядерної  та 
радіаційної безпеки з урахуванням інших державних  експертиз,  які 
здійснюються згідно з законодавством.
«Експертиза проектів будівництва здійснюється відповідно до 
статті 43 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 
     До участі у проведенні державної експертизи ядерних установок 
чи  об'єктів  можуть  залучатися  представники  громадськості   та 
експерти з України, інших держав і міжнародних організацій.
     Експертиза інших джерел  іонізуючого  випромінювання 
організовується   місцевими    органами    державної    влади    і 
самоврядування відповідно до законодавства України.
     Фінансування  експертизи  ядерної  та  радіаційної    безпеки 
здійснюється за рахунок замовника проекту.
     Висновки державних експертиз є  обов'язковими  для  виконання 
всіма суб'єктами сфери  використання  ядерної  енергії.  Позитивні 
висновки державної екологічної експертизи і  державної  експертизи 
ядерної та радіаційної безпеки є підставою для фінансування  робіт 
за проектом.

Закон України “Про виконавче провадження”
Стаття 3. Виконавчі документи за рішеннями, що підлягають 
               виконанню державною виконавчою службою

Примусове виконання   рішень   державною  виконавчою  службою 

Стаття 3. Виконавчі документи за рішеннями, що підлягають 
               виконанню державною виконавчою службою

Примусове виконання   рішень   державною  виконавчою  службою 
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здійснюється на підставі  виконавчих  документів,  визначених  цим 
Законом.

Відповідно до   цього  Закону  державною  виконавчою  службою 
підлягають виконанню такі виконавчі документи: 

     1)   виконавчі   листи,   що   видаються  судами,  та  накази 
господарських  судів, у тому числі на підставі рішень третейського 
суду,    Міжнародного    комерційного    арбітражного   суду   при 
Торгово-промисловій палаті України та Морської арбітражної комісії 
при  Торгово-промисловій  палаті України;

     2) ухвали,  постанови  судів  у   цивільних,   господарських, 
адміністративних та кримінальних справах у випадках,  передбачених 
законом; 

     3) судові накази; 

     4) виконавчі написи нотаріусів; 

     5) посвідчення комісій по трудових спорах,  що  видаються  на 
підставі відповідних рішень цих комісій; 

     6) постанови    органів   (посадових   осіб),   уповноважених 
розглядати справи про адміністративні правопорушення  у  випадках, 
передбачених законом; 

     7) рішення   органів   державної  влади,  прийняті  з  питань 
володіння і користування культовими будівлями та майном; 

     8) постанови державного виконавця про  стягнення  виконавчого 
збору, витрат на проведення виконавчих дій та накладення штрафу; 

     9) рішення інших органів державної влади у випадках,  якщо за 
законом їх виконання покладено на державну виконавчу службу; 

     10)  рішення  Європейського  суду з прав людини з урахуванням 
особливостей,   передбачених  Законом України "Про виконання рішень та 

застосування  практики  Європейського  суду  з  прав  людини"

здійснюється на підставі  виконавчих  документів,  визначених  цим 
Законом.

Відповідно до   цього  Закону  державною  виконавчою  службою 
підлягають виконанню такі виконавчі документи: 

     1)   виконавчі   листи,   що   видаються  судами,  та  накази 
господарських  судів, у тому числі на підставі рішень третейського 
суду,    Міжнародного    комерційного    арбітражного   суду   при 
Торгово-промисловій палаті України та Морської арбітражної комісії 
при  Торгово-промисловій  палаті України; 

     2) ухвали,  постанови  судів  у   цивільних,   господарських, 
адміністративних та кримінальних справах у випадках,  передбачених 
законом; 

     3) судові накази; 

     4) виконавчі написи нотаріусів; 

     5) посвідчення комісій по трудових спорах,  що  видаються  на 
підставі відповідних рішень цих комісій; 

     6) постанови    органів   (посадових   осіб),   уповноважених 
розглядати справи про адміністративні правопорушення  у  випадках, 
передбачених законом; 

     7) рішення   органів   державної  влади,  прийняті  з  питань 
володіння і користування культовими будівлями та майном; 

     8) постанови державного виконавця про  стягнення  виконавчого 
збору, витрат на проведення виконавчих дій та накладення штрафу; 

     9) рішення інших органів державної влади у випадках,  якщо за 
законом їх виконання покладено на державну виконавчу службу; 

     10)  рішення  Європейського  суду з прав людини з урахуванням 
особливостей,  передбачених  Законом України "Про виконання рішень та 
застосування  практики  Європейського  суду  з  прав  людини";
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    11)  постанови  Державної  архітектурно-будівельної  інспекції   та  її 
територіальних органів про накладення штрафу за правопорушення у 
сфері планування і забудови територій. 

Закон України “Про архітектурну діяльність”
 Стаття 1. Визначення основних термінів 

     У цьому  Законі  наведені  нижче  терміни вживаються в такому 
значенні:
……………………………………
містобудівні  умови  і обмеження забудови земельної ділянки - 
документ,  що містить комплекс містобудівних і архітектурних вимог 
до  проектування  і  будівництва  щодо  поверховості  та щільності 
забудови  земельної  ділянки,  відступів  будинків  і  споруд  від 
червоних   ліній,   меж   земельної  ділянки,  її  благоустрою  та 
озеленення,  інші  вимоги  до об'єктів містобудування, встановлені 
законодавством   та   затвердженою   містобудівною  документацією;
……………………………………

 Стаття 1. Визначення основних термінів 

     У цьому  Законі  наведені  нижче  терміни вживаються в такому 
значенні:
……………………………………

…………………………………..
      саморегулювання у сфері архітектурної діяльності – самостійна 
ініціативна неприбуткова діяльність суб’єктів підприємницької та 
професійної діяльності, об’єднаних у саморегулівні організації, метою 
якої є регулювання діяльності членів таких організацій для забезпечення 
належної якості їх товарів, робіт та послуг і гарантування захисту прав 
споживачів їх продукції. 

      саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності – 
неприбуткові добровільні об’єднання фізичних та юридичних осіб за 
відповідним напрямом підприємницької чи професійної діяльності, 
засновані на членстві, що отримали в установленому порядку відповідні 
статус та повноваження.

Стаття 3. Законодавство про архітектурну діяльність 

     Законодавство про  архітектурну  діяльність   складається   з 
Конституції України ( 254к/96-ВР ),  законів України  "Про  основи 
містобудування" ( 2780-12 ), "Про планування і забудову територій" 

Стаття 3. Законодавство про архітектурну діяльність 

     Законодавство про  архітектурну  діяльність   складається   з 
Конституції України ( 254к/96-ВР ),  законів України  "Про  основи 
містобудування" ( 2780-12 ), "Про регулювання містобудівної діяльності" 
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( 1699-14 ),  "Про  відповідальність  підприємств,  їх  об'єднань, 
установ та організацій за правопорушення   у сфері містобудування" 
( 208/94-ВР ), цього Закону та інших нормативно-правових актів.

( 1699-14 ),  "Про  відповідальність  підприємств,  їх  об'єднань, 
установ та організацій за правопорушення   у сфері містобудування" 
( 208/94-ВР ), цього Закону та інших нормативно-правових актів.

Стаття 4.  Комплекс  робіт,  пов'язаних із створенням об'єкта 
                архітектури 

     Для створення об'єкта архітектури виконується комплекс робіт, 
який включає: 

     підготовку вихідних даних на проектування; 

    
 здійснення в  необхідних  випадках  передпроектних  робіт,  а 
також   заходів   з   охорони  нововиявлених  під  час  здійснення 
будівництва або зміни (у  тому  числі  шляхом  знесення)  об'єктів 
містобудування,  що  відповідно  до  закону  мають антропологічне, 
археологічне,  естетичне,  етнографічне,   історичне,   мистецьке, 
наукове  чи художнє значення; 

     пошук   архітектурного  рішення,  розроблення,  погодження  і 
затвердження проекту; 

     виконання  робочої  документації  для  будівництва,  а в разі 
виконання  її  або окремих її частин іншим виконавцем - здійснення 
авторського  нагляду  за  таким виконанням; 

     будівництво  (нове  будівництво,  реконструкцію, реставрацію, 
капітальний    ремонт)    та    знесення    об'єкта   архітектури, 
архітектурно-будівельний контроль, технічний та авторський нагляди 
під  час  здійснення  будівництва  або  зміни (у тому числі шляхом 
знесення)  об'єкта  містобудування;  

     прийняття спорудженого об'єкта в експлуатацію.

Стаття 4.  Комплекс  робіт,  пов'язаних із створенням об'єкта 
                архітектури 

     Для створення об'єкта архітектури виконується комплекс робіт, 
який включає: 

     підготовку містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки 
у випадках і порядку передбачених законодавством; 

     здійснення в  необхідних  випадках  передпроектних  робіт,  а 
також   заходів   з   охорони  нововиявлених  під  час  здійснення 
будівництва або зміни (у  тому  числі  шляхом  знесення)  об'єктів 
містобудування,  що  відповідно  до  закону  мають антропологічне, 
археологічне,  естетичне,  етнографічне,   історичне,   мистецьке, 
наукове  чи художнє значення; 

     пошук   архітектурного  рішення,  розроблення  і 
затвердження проекту; 

     виконання  робочої  документації  для  будівництва,  а в разі 
виконання  її  або окремих її частин іншим виконавцем - здійснення 
авторського  нагляду  за  таким виконанням; 

     будівництво  (нове  будівництво,  реконструкцію, реставрацію, 
капітальний    ремонт)    та    знесення    об'єкта   архітектури, 
архітектурно-будівельний контроль, технічний та авторський нагляди 
під  час  здійснення  будівництва  або  зміни (у тому числі шляхом 
знесення)  об'єкта  містобудування;  

           прийняття спорудженого об'єкта в експлуатацію.
Стаття 5. Вихідні дані на проектування 

     Розроблення проектів  (проектування)   об'єктів   архітектури 
здійснюється  на підставі вихідних даних на проектування,  до яких 
належать: 
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     містобудівні умови і обмеження забудови відповідної земельної 
ділянки; 

     технічні умови    щодо   інженерного   забезпечення   об'єкта 
архітектури; 

     завдання на проектування об'єкта архітектури. 

     Надання завдання  на  проектування  є  обов'язком   замовника 
(забудовника)  і  здійснюється в порядку виконання умов договору з 
розробником проекту (архітектором). 

     Надання містобудівних умов і  обмежень  забудови  відповідної 
земельної  ділянки та технічних умов щодо інженерного забезпечення 
об'єкта  архітектури   здійснюється   в   порядку,   встановленому 
законодавством. 

     До містобудівних  умов  і обмежень забудови земельної ділянки 
не можуть  включатися  вимоги  щодо  архітектурних  та  інженерних 
рішень  об'єкта  архітектури,  його внутрішнього оздоблення,  інші 
умови  і  вимоги,  якщо  вони   не   встановлені   законодавством, 
містобудівною документацією,  не зумовлені необхідністю збереження 
існуючої  забудови,  довкілля  і  охорони  пам'яток   історії   та 
культури. 

     Додержання вихідних    даних    при    проектуванні   об'єкта 
архітектури є обов'язковим.
Стаття 7. Розроблення, погодження та затвердження проекту 

     Проект об'єкта архітектури розробляється під керівництвом або 
з  обов'язковою   участю   архітектора,   який   має   відповідний 
кваліфікаційний сертифікат. 

     Проект об'єкта  архітектури  має  бути  завірений  підписом і 
особистою   печаткою   архітектора,   який   має   кваліфікаційний 
сертифікат. 

     Проектна  документація  на  будівництво  об'єктів, розроблена 

Стаття 7. Розроблення та затвердження проекту 

Проект  об'єкта  архітектури  розробляється  під  керівництвом  або  з 
обов'язковою участю архітектора, який має відповідний кваліфікаційний 
сертифікат. 

Проект  об'єкта  архітектури  має  бути  завірений  підписом  і  особистою 
печаткою архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат. 

Проектна документація на будівництво об'єктів, розроблена відповідно до 
наданих  містобудівних  умов  і  обмежень,  не  підлягає  погодженню  з 
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відповідно  до  наданих містобудівних умов і обмежень, не підлягає 
погодженню  з  відповідними  органами  виконавчої  влади, органами 
місцевого  самоврядування та органами охорони культурної спадщини, 
природоохоронними і санітарно-епідеміологічними органами. 

     Проектна  документація на будівництво об'єктів погоджується з 
підприємствами,  установами  та організаціями, які надали технічні 
умови  щодо  інженерного забезпечення об'єктів архітектури, лише у 
разі  неможливості  виконання  цих  умов при проектуванні об'єкта. 

     Перед затвердженням проектів у випадках, визначених Кабінетом 
Міністрів  України,  проводиться  їх  експертиза   чи   відповідно 
комплексна експертиза. 

     До проведення   експертизи   архітектурного  рішення  проекту 
об'єкта архітектури обов'язково залучається архітектор,  який  має 
відповідний кваліфікаційний сертифікат. 

     Затвердження   проекту  замовником  може  бути  здійснено  за 
наявності  погодження  архітектурно-планувальної  частини  проекту 
місцевим  органом  містобудування  та  архітектури  і  позитивного 
висновку державної експертизи. 

     Внесення змін  до  затвердженого проекту проводиться виключно 
за згодою архітектора - автора проекту,  а у разі  відхилення  від 
умов  вихідних даних на проектування - відповідно за погодженням з 
органом містобудування та архітектури,  підприємствами, установами 
та  організаціями,  які  надали  ці  вихідні  дані,  та замовником 
(забудовником). 

     Внесення до затвердженого проекту змін, пов'язаних зі змінами 
державних  стандартів,  норм  і  правил,  здійснюється  за  згодою 
замовника (забудовника), якщо інше не передбачено законом. 

     Перелік об'єктів,  погодження  і затвердження проектів яких в 
межах   законодавства    не    потребує    висновку    експертизи, 
встановлюється  центральним  органом  виконавчої  влади  з  питань 
будівництва, містобудування та архітектури. 

відповідними  органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого 
самоврядування  та  органами  охорони  культурної  спадщини, 
природоохоронними і санітарно-епідеміологічними органами. 

Перед  затвердженням  проектів  у  випадках,  визначених  Кабінетом 
Міністрів  України  відповідно  до  Закону  України  «Про  регулювання 
містобудівної діяльності», проводиться їх експертиза. 

До  проведення  експертизи  архітектурного  рішення  проекту  об'єкта 
архітектури  обов'язково  залучається  архітектор,  який  має  відповідний 
кваліфікаційний сертифікат. 

Внесення змін до затвердженого проекту проводиться виключно за згодою 
архітектора  -  автора  проекту,  а  у  разі  відхилення  від  технічних  умов  - 
відповідно за погодженням підприємствами, установами та організаціями, 
які надали ці технічні умови, та замовником (забудовником). 

Внесення до затвердженого проекту змін, пов'язаних зі змінами державних 
стандартів,  норм  і  правил,  здійснюється  за  згодою  замовника 
(забудовника), якщо інше не передбачено законом. 

Особи,  які  беруть  участь  у  розробленні  проектів,  не  мають  права 
проводити експертизу цих проектів, погоджувати їх або надавати дозвіл на 
проведення будівельних робіт за цими проектами. 

Забороняється вимагати від замовників будівництва рішення 
архітектурно-містобудівної ради для подальшого розгляду і погодження 
проектної документації.
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     Особи, які беруть участь у  розробленні  проектів,  не  мають 
права  проводити  експертизу  цих  проектів,  погоджувати  їх  або 
надавати дозвіл на проведення будівельних робіт за цими проектами. 

     Забороняється  вимагати  від  замовників  будівництва рішення 
архітектурно-містобудівної   ради   для   подальшого   розгляду  і 
погодження  проектної  документації.
Стаття 9. Будівництво об'єкта архітектури 

     Будівництво (нове  будівництво,  реконструкція,  реставрація, 
капітальний ремонт) об'єкта архітектури здійснюється відповідно до 
затвердженої  проектної документації, державних стандартів, норм і 
правил,  місцевих  правил  забудови  населених пунктів  у порядку, 
визначеному  статтею  24 Закону України "Про планування і забудову 
територій"  (  1699-14  ).  
     Архітектор - автор проекту або уповноважена  ним  особа  бере 
участь у прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта 
архітектури та підписує відповідний акт. 

     Без підпису архітектора - автора  проекту  або  уповноваженої 
ним особи такий акт є недійсним.

Стаття 9. Будівництво об'єкта архітектури 

     Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, 
капітальний ремонт) об'єкта архітектури здійснюється відповідно до 
затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил 
у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної 
діяльності».

     Архітектор - автор проекту або уповноважена  ним  особа  бере 
участь у прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта 
архітектури та підписує відповідний акт. 

     Без підпису архітектора - автора  проекту  або  уповноваженої 
ним особи такий акт є недійсним

Стаття 12. Архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури 

     На кожний  завершений  будівництвом  об'єкт  архітектури і до 
його прийняття в експлуатацію  складається  архітектурно-технічний 
паспорт об'єкта архітектури. 

     Архітектурно-технічний паспорт       об'єкта      архітектури 
складається генеральним проектувальником  об'єкта  архітектури  за 
участю  підрядника  і  затверджується  органом  містобудування  та 
архітектури. 

     В архітектурно-технічному   паспорті   об'єкта    архітектури 
містяться  відомості  про  замовника  (забудовника), архітектора - 
автора  проекту  та інших розробників проекту, підрядника, місце і 
строк   зберігання   проектної   документації,   а  також  основні 
характеристики  об'єкта  архітектури  та  гарантійні  зобов'язання 
виконавців проектних і будівельних робіт. 
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     В архітектурно-технічному   паспорті   зазначаються  особливі 
умови щодо експлуатації об'єкта архітектури,  а також його  окремі 
елементи (деталі фасадів, інтер'єри, благоустрій, наявність творів 
монументального і декоративного мистецтва тощо), які не підлягають 
змінам   без   згоди   архітектора   -  автора  проекту  і  органу 
містобудування та архітектури,  а  за  відсутності  архітектора  - 
автора проекту - органу містобудування та архітектури. 

     Положення про    архітектурно-технічний    паспорт    об'єкта 
архітектури  затверджується центральним органом виконавчої влади з 
питань будівництва, містобудування та архітектури. 

Стаття 15. Архітектурно-містобудівні ради 

Для професійного  колегіального  обговорення   містобудівних, 
архітектурних та інженерних проектних рішень об'єктів архітектури, а 

також, в разі необхідності, основних положень містобудівних  умов  і 
обмежень  забудови  земельної ділянки, при місцевих   органах 
містобудування   та  архітектури  створюються архітектурно-містобудівні 
ради,  які  здійснюють  свою діяльність відповідно  до  типового  положення 
про  них,  яке затверджується центральним   органом   виконавчої  влади  з 
питань  будівництва, містобудування  та  архітектури.  

     Архітектурно-містобудівна  рада  є  дорадчим органом і діє на 
громадських   засадах.   Не   допускається   стягнення  коштів  із 
замовників (забудовників) та розробників проектів за підготовку до 

розгляду на розгляд цих проектів на засіданнях архітектурно-містобудівної 
ради.  

     На  вимогу  територіальних  громад,  відповідних  громадських 
об'єднань,  авторів проектів, замовників (забудовників), а також у 
разі   конфліктів   щодо   виявлених  відхилень  від  затвердженої 

містобудівної  документації  або  містобудівних  умов і  обмежень забудови 
земельної ділянки архітектурно-містобудівною радою можуть розглядатись 
окремі архітектурні проекти або їх частини. 

Обов'язковому  розгляду  на засіданні архітектурно-містобудівної 
ради підлягають містобудівна документація, архітектурні рішення проектів 
об'єктів архітектури, розташованих  в  історичній частині міст, в 
історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення, 
проекти висотних будівель  та  споруд.  

Результати розгляду  містобудівної  документації  та проектів 
будівництва    об'єктів    оформлюються    протоколом    засідання 
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архітектурно-містобудівної    ради    та   мають   рекомендаційний характер. 
  
Стаття  161. Саморегулівні організації

В Україні можуть створюватися і діяти саморегулівні організації у 
сфері архітектурної діяльності. 

Неприбуткові добровільні об’єднання фізичних та юридичних осіб, 
що здійснюють підприємницьку та професійну діяльність, набувають 
статусу саморегулівних організацій з дня їх внесення центральним 
органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та 
архітектури до державного реєстру саморегулівних організацій у сфері 
архітектурної діяльності.

Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності повинні 
мати правила та стандарти підприємницької та професійної діяльності, 
обов’язкові для виконання всіма членами таких організацій, і механізми 
забезпечення майнової відповідальності перед споживачами їх товарів, 
робіт та послуг.

Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності можуть 
здійснювати професійну атестацію виконавців робіт, пов'язаних із 
створенням об'єктів архітектури, та ліцензування своїх членів.

Центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, 
містобудування та архітектури визначає статус та повноваження 
саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності у порядку, 
затвердженому Кабінетом Міністрів України, затверджує порядок 
ведення державного реєстру таких організацій та здійснює контроль за їх 
діяльністю.

     Стаття 17.  Ліцензування  та  професійна атестація виконавців 
                 робіт, пов'язаних    із    створенням    об'єктів 
                 архітектури 

     Господарська  діяльність,  пов'язана  із  створенням об'єктів 
архітектури,  підлягає  ліцензуванню  відповідно до законодавства. 

     Стаття 17.  Ліцензування  та  професійна атестація виконавців 
                 робіт, пов'язаних    із    створенням    об'єктів 
                 архітектури 

Господарська діяльність, пов’язана із створенням об’єкта 
архітектури, підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства.

          Порядок ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із 
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     Відповідальні  виконавці  окремих  видів робіт, пов'язаних із 
створенням  об'єктів архітектури, проходять професійну атестацію в 
порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. 

  Громадянам, які  пройшли  професійну   атестацію,   видається 
відповідний кваліфікаційний сертифікат,  строк дії якого становить 
п'ять років. 

     Громадянам, які   здобули   вищу   архітектурну   освіту   за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст,  магістр та мають стаж 
роботи за фахом не менше трьох років,  а так само особам,  які  не 
мають  вищої  архітектурної  освіти,  стаж  роботи  яких  у  сфері 
містобудування та архітектури становить  не  менше  десяти  років, 
може   бути   виданий   відповідний   кваліфікаційний   сертифікат 
архітектора. 

     Відомості про особу, яка отримала відповідний кваліфікаційний 
сертифікат, вносяться до реєстру атестованих осіб. 

     Особи, які  одержали  відповідний кваліфікаційний сертифікат, 
можуть  здійснювати  окремі   види   підприємницької   діяльності, 
пов'язаної  із  створенням  об'єктів архітектури,  без відповідної 
ліцензії.

створенням об’єктів архітектури визначається Кабінетом Міністрів 
України. 

          Відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних 
із створенням об’єктів архітектури, проходять професійну атестацію у 
порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з 
питань будівництва, містобудування та архітектури. Професійна 
атестація фахівців-експертів, які здійснюють експертизу проектів 
будівництва щодо додержання діючих нормативів з питань санітарного 
і  епідемічного благополуччя населення, екології, охорони праці, 
енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної 
безпеки тощо проводиться за участю центральних органів виконавчої 
влади за відповідним напрямком діяльності.

До професійної атестації допускаються громадяни, які:

здобули вищу архітектурну (для архітекторів) та вищу інженерно-
будівельну (для інженерів) освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліст, магістр і мають стаж роботи за фахом не менше трьох років 
та пройшли підвищення кваліфікації за відповідними програмами;

не мають вищої архітектурної (для архітекторів) та вищої 
інженерно-будівельної (для інженерів) освіти за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр, стаж роботи яких у сфері 
містобудування становить не менше десяти років та пройшли 
підвищення кваліфікації за відповідними програмами.

Громадянам, які пройшли професійну атестацію, видається 
відповідний кваліфікаційний сертифікат. 

Особи, які одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат, 
можуть здійснювати окремі види робіт (послуг), пов’язані із 
створенням об’єкта архітектури, без відповідної ліцензії, мають 
особисту печатку та несуть персональну відповідальність за неналежне 
виконання робіт (послуг), право виконання яких визначено 
кваліфікаційним сертифікатом, недотримання вимог законодавства, 
будівельних норм, державних стандартів і правил.

Відомості про особу, яка отримала кваліфікаційний сертифікат, 
вносяться до реєстру атестованих осіб. 

Центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, 
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містобудування та архітектури:

затверджує перелік виконавців робіт (послуг), пов’язаних із 
створенням об’єкта архітектури, які підлягають професійній атестації;

затверджує Положення про професійну атестацію (сертифікацію), 
форму кваліфікаційного сертифіката, порядок внесення та розміри плати 
за проведення професійної атестації;

визначає уповноважену організацію для ведення реєстру 
атестованих осіб.

     Повноваження з ліцензування та професійної атестації виконавців 
робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, можуть бути 
делеговані саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності 
відповідно до закону.

Стаття 18. Архітектурно-будівельна атестаційна комісія 

     Атестація виконавців робіт, пов'язаних із створенням об'єктів 
архітектури,  здійснюється  Архітектурно-будівельною  атестаційною 
комісією. 

     Архітектурно-будівельна атестаційна комісія: 

     визначає професійну  спеціалізацію,  рівень  кваліфікації   і 
знань архітекторів та інших осіб; 

     видає відповідні кваліфікаційні сертифікати, скасовує рішення 
про їх видачу; 

     веде реєстр атестованих осіб; 

     затверджує правила професійної етики; 

     здійснює   інші  повноваження  відповідно  до  Положення  про 
Архітектурно-будівельну  атестаційну  комісію,  що затверджується 
центральним  органом  виконавчої  влади  з  питань будівництва, 
містобудування та архітектури за поданням Національної спілки 
архітекторів України.

   Стаття 18.  Атестаційна архітектурно-будівельна комісія 

    Професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов’язаних із 
створенням об’єктів архітектури, здійснюється Атестаційною 
архітектурно-будівельною комісією.

    Атестаційна архітектурно-будівельна комісія: 
    визначає рівень кваліфікації і знань фахівців, їх спеціалізацію; 
    видає відповідні кваліфікаційні сертифікати, скасовує рішення 
про їх видачу;
    може утворювати секції за видами робіт та професійної спеціалізації;

    здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Атестаційну 
архітектурно-будівельну комісію, що затверджується центральним органом 
виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
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Стаття 22. Права архітектора 

     Архітектор під   час   проектування  і  будівництва  об'єктів 
архітектури має право: 

     без попереднього дозволу розробляти проектні пропозиції  щодо 
забудови  будь-якої земельної  ділянки для визначення можливості і 
умов здійснення на ній будівництва об'єкта архітектури; 

     брати участь  у  підготовці  завдання  на  проектування,   за 
дорученням  замовника  (забудовника)  одержувати  в  установленому 
порядку  містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки 
та   технічні   умови   щодо   інженерного   забезпечення  об'єкта 
архітектури,  погоджувати  проект  з  підприємствами,  установами, 
організаціями, які видали технічні умови; 

     вільно обирати  засоби  і  способи  реалізації архітектурного 
рішення; 

     за  погодженням  із замовником (забудовником) вносити в межах 
вихідних даних на проектування зміни до затвердженого проекту; 

     за   дорученням   замовника   (забудовника)  брати  участь  у 
підготовці  договорів  підряду, організації конкурсів (тендерів) з 
визначення   підрядника   на  проектування  та  будівництво,  бути 
представником замовника (забудовника) в інших випадках, визначених 
договором; 

     залучати  на  договірній  основі до розроблення проекту інших 
фахівців, здійснювати керівництво цими роботами або брати участь у 
виконанні  робочої  документації 

     здійснювати експертизу  проектної  документації   згідно   із 
професійною    спеціалізацією,   зазначеною   у   кваліфікаційному 
сертифікаті архітектора; 

     страхувати  свою  професійну  відповідальність  відповідно до 
закону.

Стаття 22. Права архітектора 

     Архітектор під   час   проектування  і  будівництва  об'єктів 
архітектури має право: 

     без попереднього дозволу розробляти проектні пропозиції  щодо 
забудови  будь-якої земельної  ділянки для визначення можливості і 
умов здійснення на ній будівництва об'єкта архітектури; 

    за дорученням замовника (забудовника) одержувати в установленому 
порядку містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки та 
технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури; 

   

  вільно обирати  засоби  і  способи  реалізації архітектурного 
рішення; 

     за  погодженням  із замовником (забудовником) вносити в межах 
містобудівних умов і обмежень зміни до затвердженого проекту; 

     за   дорученням   замовника   (забудовника)  брати  участь  у 
підготовці  договорів  підряду, організації конкурсів (тендерів) з 
визначення   підрядника   на  проектування  та  будівництво,  бути 
представником замовника (забудовника) в інших випадках, визначених 
договором; 

     залучати  на  договірній  основі до розроблення проекту інших 
фахівців, здійснювати керівництво цими роботами або брати участь у 
виконанні  робочої  документації 

     здійснювати експертизу  проектної  документації   згідно   із 
професійною    спеціалізацією,   зазначеною   у   кваліфікаційному 
сертифікаті архітектора; 

     страхувати  свою  професійну  відповідальність  відповідно до 
закону.
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Стаття 23. Права замовників (забудовників) 

     Замовники   (забудовники)   на   проектування  і  будівництво 
об'єктів архітектури мають право: 

     обирати архітектора - розробника проекту  або  залучати  його 
за результатами архітектурного чи містобудівного конкурсу, обирати 
підрядника  на  будівництво  або  залучати  його  за  результатами 
будівельного  тендера; 

     затверджувати  завдання на проектування, проект, якщо вони не 
суперечать   законодавству,   містобудівним   умовам  і  обмеженню 
забудови  земельної  ділянки  та технічним умовам щодо інженерного 
забезпечення  об'єкта  архітектури;

     здійснювати контроль і технічний нагляд за додержанням  вимог 
містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, завдання 
на   проектування   під   час  проектування  об'єкта  архітектури, 
затвердженого  проекту  під  час  будівництва;  

     залучати осіб,  які  мають  кваліфікаційний  сертифікат,  для 
здійснення    функцій   замовника  (забудовника)  та  інжинірингу.

Стаття 23. Права замовників (забудовників) 

     Замовники   (забудовники)   на   проектування  і  будівництво 
об'єктів архітектури мають право: 

     обирати архітектора - розробника проекту  або  залучати  його 
за результатами архітектурного чи містобудівного конкурсу, обирати 
підрядника  на  будівництво  або  залучати  його  за  результатами 
будівельного  тендера; 

     затверджувати, проект, якщо він не суперечить законодавству, 
містобудівним умовам і обмеженням забудови земельної ділянки;

    

    здійснювати контроль і технічний нагляд за додержанням  вимог 
містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки  під   час 
проектування  об'єкта  архітектури, затвердженого  проекту  під  час 
будівництва;  

     залучати осіб,  які  мають  кваліфікаційний  сертифікат,  для 
здійснення    функцій   замовника  (забудовника)  та  інжинірингу.

Стаття 26. Обов'язки архітектора, інших проектувальників 

     Архітектор, інші  проектувальники,  які  здійснюють роботи по 
створенню об'єктів архітектури, зобов'язані: 

     додержуватися державних стандартів,  норм і правил,  місцевих 
правил   забудови  населених  пунктів,  вимог  вихідних  даних  на 
проектування;
…………………………………..

Стаття 26. Обов'язки архітектора, інших проектувальників 

     Архітектор, інші  проектувальники,  які  здійснюють роботи по 
створенню об'єктів архітектури, зобов'язані: 

     додержуватися державних стандартів,  норм і правил,   вимог  вихідних 
даних  на проектування;

…………………………………..

Стаття 27. Обов'язки замовників (забудовників) та підрядників
……………………………..
Замовники  (забудовники),  крім  обов'язків,   викладених   у 
частині першій цієї статті, також зобов'язані: 

     брати участь  разом  з  підрядниками в організації погодження 
проектної документації уповноваженими органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування; 

Стаття 27. Обов'язки замовників (забудовників) та підрядників
…………………………………..
Замовники  (забудовники),  крім  обов'язків,   викладених   у 
частині першій цієї статті, також зобов'язані: 
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     затверджувати лише погоджені в установленому порядку проекти; 

     передавати один  комплект  проектної  документації,  за  якою 
збудовано  об'єкт  архітектури,  власникові  цього   об'єкта   для 
постійного зберігання.

     передавати один  комплект  проектної  документації,  за  якою 
збудовано  об'єкт  архітектури,  власникові  цього   об'єкта   для 

постійного зберігання.
Стаття 28.  Обов'язки  власників  та  користувачів  об'єктів 
                 архітектури 

     Власники та користувачі об'єктів архітектури зобов'язані: 

     утримувати в належному стані будинки і споруди,  а  так  само 
закріплені   за  ними  земельні  ділянки,  додержуватися  під  час 
експлуатації  об'єкта  архітектури  вимог,   визначених   у   його 
архітектурно-технічному паспорті, встановлених місцевими правилами 
забудови населених пунктів, а також вимог законодавства;
………………………………..

Стаття 28.  Обов'язки  власників  та  користувачів  об'єктів 
                 архітектури 

     Власники та користувачі об'єктів архітектури зобов'язані: 

     утримувати в належному стані будинки і споруди,  а  так  само 
закріплені   за  ними  земельні  ділянки,  додержуватися  під  час 
експлуатації  об'єкта  архітектури  вимог,   визначених   у   його 

архітектурно-технічному паспорті, а також вимог законодавства;

Закон України “Про природні монополії”
Стаття 7. Ліцензування діяльності у сферах природних 
               монополій та на суміжних ринках 

     Діяльність суб'єктів природних монополій у сферах, визначених 
у  статті  5  цього   Закону,   а   також   діяльність   суб'єктів 
господарювання на суміжних ринках підлягає ліцензуванню відповідно 
до закону.

Стаття 7. Ліцензування діяльності у сферах природних 
               монополій та на суміжних ринках 

     Діяльність суб'єктів природних монополій у сферах, визначених 
у  статті  5  цього   Закону,   а   також   діяльність   суб'єктів 
господарювання на суміжних ринках підлягає ліцензуванню відповідно 
до закону.
     В умовах та правилах здійснення підприємницької діяльності у сферах 
природних монополій та на суміжних ринках (ліцензійних умовах), 
встановлюється обов’язок  суб’єктів природних монополій по наданню 
технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта містобудування 
згідно з вимогами законодавства.

Стаття 10. Обов'язки суб'єктів природних монополій 

     1. Суб'єкти природних монополій зобов'язані: 

     дотримуватися встановленого порядку ціноутворення, стандартів 
і показників безпеки та якості  товару,  а  також  інших  умов  та 
правил   здійснення   підприємницької   діяльності,  визначених  у 
ліцензіях  на  здійснення  підприємницької  діяльності  у   сферах 
природних монополій та на суміжних ринках; 

Стаття 10. Обов'язки суб'єктів природних монополій 

     1. Суб'єкти природних монополій зобов'язані: 

     дотримуватися встановленого порядку ціноутворення, стандартів 
і показників безпеки та якості  товару,  а  також  інших  умов  та 
правил   здійснення   підприємницької   діяльності,  визначених  у 
ліцензіях  на  здійснення  підприємницької  діяльності  у   сферах 
природних монополій та на суміжних ринках; 
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     вести окремий    бухгалтерський   облік   за   кожним   видом 
діяльності, що підлягає ліцензуванню; 

     забезпечувати на   недискримінаційних    умовах    реалізацію 
вироблених ними товарів споживачам, а також не чинити перешкод для 
реалізації угод  між  виробниками,  що  здійснюють  діяльність  на 
суміжних ринках, та споживачами; 

     надавати органам,  які регулюють їх діяльність,  документи та 
інформацію,  необхідні   для   виконання   цими   органами   своїх 
повноважень,  в  обсягах  та  у  строки,  встановлені відповідними 
органами; 
     забезпечувати посадовим  особам  органів,  які  регулюють  їх 
діяльність,  доступ  до  документів та інформації,  необхідних для 
здійснення цими органами своїх повноважень,  а також до  об'єктів, 
устаткування  та  земельних  ділянок,  що  є  у їх власності або у 
користуванні. 

     

     приймати  на  баланс  мережі (об'єкти), побудовані за рахунок 
або   силами   споживачів  (інвесторів,  забудовників)  на  вимогу 
постачальників  природного  і  нафтового  газу  та  електроенергії 
згідно  з  технічними умовами; 

     компенсувати   витрати  споживачів  (інвесторів,  замовників, 
забудовників)  на  будівництво  (реконструкцію)  мереж (споруд), у 
розмірі  та  у  порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України. 

     вести окремий    бухгалтерський   облік   за   кожним   видом 
діяльності, що підлягає ліцензуванню; 

     забезпечувати на   недискримінаційних    умовах    реалізацію 
вироблених ними товарів споживачам, а також не чинити перешкод для 
реалізації угод  між  виробниками,  що  здійснюють  діяльність  на 
суміжних ринках, та споживачами; 

     надавати органам,  які регулюють їх діяльність,  документи та 
інформацію,  необхідні   для   виконання   цими   органами   своїх 
повноважень,  в  обсягах  та  у  строки,  встановлені відповідними 
органами; 
     забезпечувати посадовим  особам  органів,  які  регулюють  їх 
діяльність,  доступ  до  документів та інформації,  необхідних для 
здійснення цими органами своїх повноважень,  а також до  об'єктів, 
устаткування  та  земельних  ділянок,  що  є  у їх власності або у 
користуванні. 

    надавати  органам  місцевого  самоврядування  та  органам 
державної  влади  інформацію  про  наявні  потужності  із 
забезпечення  об’єктів  містобудування  та  інженерні  мережі 
(споруди) у порядку затвердженому Кабінетом Міністрів України;

    забезпечувати  надання  технічних  умов  щодо  інженерного 
забезпечення  об'єкта  містобудування  у  порядку  та  у  строки, 
встановлені законодавством; 
   
     приймати  на  баланс  мережі (об'єкти), побудовані за рахунок 
або   силами   споживачів  (інвесторів,  забудовників)  на  вимогу 
постачальників  природного  і  нафтового  газу  та  електроенергії 
згідно  з  технічними умовами; 

     компенсувати   витрати  споживачів  (інвесторів,  замовників, 
забудовників)  на  будівництво  (реконструкцію)  мереж (споруд), у 
розмірі  та  у  порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 17. Накладання штрафів на суб'єктів природних 
                монополій 

Стаття 17. Накладання штрафів на суб'єктів природних 
                монополій 
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     1. Національні   комісії   регулювання  діяльності  суб'єктів 
природних  монополій  накладають  штрафи  на  суб'єктів  природних 
монополій за: 

     несвоєчасне надання   інформації   органам,   які   регулюють 
діяльність суб'єктів природних монополій,  - у розмірі до  двохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

     ненадання інформації   органам,   які   регулюють  діяльність 
суб'єктів природних монополій,  або надання завідомо недостовірних 
даних  -  у  розмірі  до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян; 

     невиконання або несвоєчасне  виконання  рішень  органів,  які 
регулюють  діяльність суб'єктів природних монополій,  та порушення 
умов та правил  здійснення  підприємницької  діяльності  у  сферах 
природних  монополій  та на суміжних ринках (ліцензійних умов) - у 
розмірі  до  п'яти  тисяч  неоподатковуваних   мінімумів   доходів 
громадян.

     1. Національні   комісії   регулювання  діяльності  суб'єктів 
природних  монополій  накладають  штрафи  на  суб'єктів  природних 
монополій за: 

     несвоєчасне надання   інформації   органам,   які   регулюють 
діяльність суб'єктів природних монополій,  - у розмірі до  двохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

     ненадання інформації   органам,   які   регулюють  діяльність 
суб'єктів природних монополій,  або надання завідомо недостовірних 
даних  -  у  розмірі  до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян; 

     невиконання або несвоєчасне  виконання  рішень  органів,  які 
регулюють  діяльність суб'єктів природних монополій,  та порушення 
умов та правил  здійснення  підприємницької  діяльності  у  сферах 
природних  монополій  та на суміжних ринках (ліцензійних умов) - у 
розмірі  до  п'яти  тисяч  неоподатковуваних   мінімумів   доходів 
громадян;

     систематичне надання недостовірної інформації у складі 
технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта 
містобудування, або відмова у наданні технічних умов щодо 
інженерного забезпечення об'єкта містобудування або порушення 
строку їх надання; неукладення договору про забезпечення 
об’єкта містобудування на підставі наданих технічних умов або 
непідключення об’єкту містобудування до інженерних мереж 
згідно з технічними умовами та укладеним договором про 
забезпечення об’єкта містобудування – у розмірі десять тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Закон України “Про охорону культурної спадщини”
Стаття  5.  Повноваження  центрального  органу  виконавчої  влади  у  сфері 

охорони культурної спадщини 

     До  повноважень  центрального  органу  виконавчої  влади   у   сфері 
охорони культурної спадщини належить:

Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері 
охорони культурної спадщини 

     До повноважень центрального органу виконавчої  влади  у   сфері 
охорони культурної спадщини належить:
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……………………….
19) погодження    програм    та    проектів    містобудівних, архітектурних 

та    ландшафтних    перетворень,    будівельних, меліоративних, шляхових, 
земляних робіт на пам'ятках національного значення,  їх  територіях,  в 
історико-культурних заповідниках, на історико-культурних  заповідних 
територіях,  у  зонах охорони, на охоронюваних   археологічних   територіях,  в 
історичних  ареалах населених  місць, а також програм і проектів, реалізація 
яких може позначитися  на  об'єктах  культурної  спадщини.  Ці  повноваження 
можуть бути делеговані органам охорони культурної спадщини нижчого рівня 
відповідно  до  закону;

……………………….

……………………….
19) погодження    програм    та    проектів    містобудівних, архітектурних 

та    ландшафтних    перетворень,     меліоративних, шляхових, земляних робіт 
на пам'ятках національного значення,  їх  територіях,  в історико-культурних 
заповідниках, на історико-культурних  заповідних  територіях,  у  зонах 
охорони, на охоронюваних   археологічних   територіях,  в  історичних 
ареалах населених  місць, а також програм і проектів, реалізація яких може 
позначитися  на  об'єктах  культурної  спадщини.  Ці  повноваження можуть 
бути делеговані органам охорони культурної спадщини нижчого рівня 
відповідно  до  закону;  

………………………
Стаття 6. Повноваження інших органів охорони культурної   спадщини 

     1.  До  повноважень  органу  охорони   культурної  спадщини Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим,  органів охорони  культурної спадщини 
обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських  державних  адміністрацій 
відповідно до їхньої компетенції належить: 

………………………..

9)  погодження   відповідних  програм  та  проектів  містобудівних, 
архітектурних     і     ландшафтних     перетворень,      будівельних, 
меліоративних,   шляхових,   земляних   робіт,   реалізація   яких  може 
позначитися  на  стані  пам'яток  місцевого  значення,   їх  територій   і  зон 
охорони,   та   виконання   інших  повноважень,  делегованих центральним 
органом виконавчої влади у  сфері  охорони  культурної спадщини відповідно 
до закону;

…………………………
2. До  повноважень  органів   охорони   культурної   спадщини районних 

державних  адміністрацій,  органів  охорони  культурної спадщини місцевого 
самоврядування  відповідно  до  їх  компетенції належить:

…………………………
7)  надання  висновків  щодо   відповідних   програм   та   проектів 

містобудівних,    архітектурних    і    ландшафтних   перетворень, будівельних, 
меліоративних,  шляхових,  земляних  робіт  на  пам'ятках  місцевого  значення, 
історико-культурних  заповідних  територіях  та  в  зонах   їх   охорони,   на 
охоронюваних  археологічних територіях,  в  історичних  ареалах  населених 
місць, а також програм та проектів, реалізація  яких  може  позначитися  на 
стані об'єктів культурної спадщини;

…………………………

Стаття 6. Повноваження інших органів охорони культурної   спадщини 

     1.  До  повноважень  органу  охорони  культурної спадщини Ради 
міністрів  Автономної  Республіки  Крим,   органів  охорони   культурної 
спадщини  обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських  державних 
адміністрацій відповідно до їхньої компетенції належить: 

……………………….

9)  погодження   відповідних  програм  та  проектів  містобудівних, 
архітектурних    і    ландшафтних    перетворень,     меліоративних,  шляхових, 
земляних   робіт,   реалізація   яких  може  позначитися  на  стані  пам'яток 
місцевого значення,  їх територій  і зон   охорони,   та   виконання   інших 
повноважень,  делегованих центральним органом виконавчої влади у  сфері 
охорони  культурної спадщини відповідно до закону;

………………………

2. До  повноважень  органів   охорони   культурної   спадщини районних 
державних  адміністрацій,  органів  охорони  культурної спадщини місцевого 
самоврядування  відповідно  до  їх  компетенції належить:

……………………….
7)  надання  висновків  щодо   відповідних   програм   та   проектів 

містобудівних,     архітектурних     і     ландшафтних    перетворень, 
меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам'ятках місцевого значення, 
історико-культурних  заповідних  територіях  та  в  зонах   їх   охорони,   на 
охоронюваних  археологічних територіях, в історичних  ареалах  населених 
місць, а також програм та проектів, реалізація  яких  може  позначитися  на  
стані об'єктів культурної спадщини;

……………………………
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Закон України  “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 
нерухомістю”

Стаття 2. Визначення термінів 

     Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:
………………..
     проектна декларація - документ, який має містити:

     інформацію про забудовника: найменування, місцезнаходження та 
фактична адреса,  реквізити ліцензії,  інформація про  керівників, 
досвід  роботи,  відомості  про  представників забудовника (у тому 
числі телефон),  до яких,  у разі необхідності,  можуть звернутися 
фізичні  та  юридичні  особи, які здійснюють інвестування коштів у 
будівництво (для ФФБ - довірителі ФФБ);

     інформацію про     підрядну     організацію:    найменування, 
місцезнаходження та фактична адреса,  дані та реквізити  ліцензій, 
необхідних  для  виконання всіх робіт,  пов'язаних з будівництвом, 
інформація про керівників, досвід роботи;

     інформацію  про  установу/організацію,   що   відповідно   до 
законодавства   здійснює  залучення  коштів  для  інвестування  та 
фінансування будівництва (для ФФБ - управитель ФФБ): найменування, 
місцезнаходження  та  фактична адреса,  дані та реквізити ліцензії та/або 
дозволу,   необхідної/необхідного  для  залучення  коштів   (для  ФФБ    - 
управління  коштами  та  іншим  майном),  інформація  про керівників, 
досвід роботи;

     інформацію про  об'єкт  будівництва  та об'єкти інвестування: 
стислий опис об'єкта будівництва (кількість  під'їздів,  кількість 
поверхів, для житлового будинку - наявність вбудовано-прибудованих 
нежитлових приміщень,  наявність паркінгу тощо);  стисла  технічна 
характеристика   об'єкта  будівництва  та  об'єктів  інвестування, 
стислий  перелік  обладнання,  що  буде  встановлено  на  об'єктах 
інвестування; строки початку та закінчення будівництва;

     проектна декларація   підлягає   обов'язковій   реєстрації  в 

Стаття 2. Визначення термінів 

     Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:

65



органах   державного   архітектурно-будівельного    контролю    та 
опублікуванню у засобах масової інформації;
……………………………

Стаття 9. Укладання договору між управителем 
               та забудовником 

     Управитель укладає   із   забудовником   договір,   за   яким 
забудовник зобов'язується збудувати  один  або  декілька  об'єктів 
будівництва,    ввести   їх   в   експлуатацію   в   установленому 
законодавством   порядку   та   передати   об'єкти    інвестування 
установникам  цього  фонду  у строки та на умовах,  визначених цим 
Законом,  Правилами  фонду  та  договором  управління  майном,   а 
управитель зобов'язується здійснювати фінансування будівництва цих 
об'єктів будівництва на умовах договору. 

     Договір між забудовником та управителем ФФБ  має  обов'язково 
містити  зобов'язання  забудовника  після  закінчення  будівництва 
передати об'єкти  інвестування  у  власність  довірителям  ФФБ  на 
умовах цього Закону та Правил ФФБ. 

     Технічні характеристики  збудованого  об'єкта  будівництва та 
об'єктів інвестування мають відповідати проектній декларації. 

     Договір між забудовником  та  управителем  ФОН  може  містити 
застереження  про  те,  що  фінансування спорудження цього об'єкта 
будівництва  може  здійснюватися  з  використанням  коштів   інших 
фондів,  управителем  яких  може  бути сам управитель ФОН або інші 
фінансові установи. 

     За одним  об'єктом  будівництва  забудовник  не   має   права 
укладати договори з різними управителями ФФБ. 

Стаття 9. Укладання договору між управителем 
               та забудовником 

     Управитель укладає   із   забудовником   договір,   за   яким 
забудовник зобов'язується збудувати  один  або  декілька  об'єктів 
будівництва,    ввести   їх   в   експлуатацію   в   установленому 
законодавством   порядку   та   передати   об'єкти    інвестування 
установникам  цього  фонду  у строки та на умовах,  визначених цим 
Законом,  Правилами  фонду  та  договором  управління  майном,   а 
управитель зобов'язується здійснювати фінансування будівництва цих 
об'єктів будівництва на умовах договору. 

     Договір між забудовником та управителем ФФБ  має  обов'язково 
містити  зобов'язання  забудовника  після  закінчення  будівництва 
передати об'єкти  інвестування  у  власність  довірителям  ФФБ  на 
умовах цього Закону та Правил ФФБ. 

     

     Договір між забудовником  та  управителем  ФОН  може  містити 
застереження  про  те,  що  фінансування спорудження цього об'єкта 
будівництва  може  здійснюватися  з  використанням  коштів   інших 
фондів,  управителем  яких  може  бути сам управитель ФОН або інші 
фінансові установи. 

     За одним  об'єктом  будівництва  забудовник  не   має   права 
укладати договори з різними управителями ФФБ. 

   Стаття 11. Створення ФФБ 

     Фінансова установа, яка відповідає вимогам цього Закону, може 
за власною ініціативою створити ФФБ. ФФБ не є юридичною особою. 

     ФФБ може бути двох видів - ФФБ виду А та ФФБ виду Б. 

   Стаття 11. Створення ФФБ 

     Фінансова установа, яка відповідає вимогам цього Закону, може 
за власною ініціативою створити ФФБ. ФФБ не є юридичною особою. 

     ФФБ може бути двох видів - ФФБ виду А та ФФБ виду Б. 
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     Для ФФБ   виду   А  поточну  ціну  вимірної  одиниці  об'єкта 
будівництва, споживчі властивості об'єктів інвестування та об'єкта 
будівництва,   коефіцієнти   поверху   та   комфортності  визначає 
забудовник, при цьому він приймає на себе ризик щодо недостатності 
залучених   коштів   на   спорудження   об'єкта   будівництва   та 
зобов'язаний своєчасно ввести його в  експлуатацію  відповідно  до 
проектної  документації  та  проектної  декларації  і виконати усі 
необхідні роботи для дотримання технічних  характеристик  об'єктів 
інвестування   та  об'єкта  будівництва,  визначених  у  проектній 
декларації, незалежно від обсягу фінансування. 

     Для ФФБ виду Б: 

     забудовник бере  на  себе  зобов'язання  дотримуватися  вимог 
управителя  щодо  споживчих  властивостей об'єктів інвестування та 
об'єкта будівництва,  здійснювати спорудження об'єктів будівництва 
без  порушення  графіків  будівництва  та  відповідно до проектної 
документації та проектної декларації і в межах загальної  вартості 
будівництва,  погодженої  з управителем,  та своєчасно ввести їх в 
експлуатацію  і  виконати  усі  необхідні  роботи  для  дотримання 
технічних   характеристик   об'єктів   інвестування   та   об'єкта 
будівництва,  визначених у проектній декларації,  у разі виконання 
управителем графіка фінансування будівництва;

     Для ФФБ   виду   А  поточну  ціну  вимірної  одиниці  об'єкта 
будівництва, споживчі властивості об'єктів інвестування та об'єкта 
будівництва,   коефіцієнти   поверху   та   комфортності  визначає 
забудовник, при цьому він приймає на себе ризик щодо недостатності 
залучених   коштів   на   спорудження   об'єкта   будівництва   та 
зобов'язаний своєчасно ввести його в  експлуатацію  відповідно  до 
проектної   документації    і  виконати  усі  необхідні  роботи  для 
дотримання технічних  характеристик  об'єктів інвестування   та  об'єкта 
будівництва, незалежно від обсягу фінансування. 

     Для ФФБ виду Б: 

     забудовник бере  на  себе  зобов'язання  дотримуватися  вимог 
управителя  щодо  споживчих  властивостей об'єктів інвестування та 
об'єкта будівництва,  здійснювати спорудження об'єктів будівництва 
без  порушення  графіків  будівництва  та  відповідно до проектної 

документації  і в межах загальної  вартості будівництва,  погодженої  з 
управителем,  та своєчасно ввести їх в експлуатацію  і  виконати  усі 
необхідні  роботи  для  дотримання технічних   характеристик   об'єктів 
інвестування   та   об'єкта будівництва,   у разі виконання управителем 
графіка фінансування будівництва;

Стаття 13. Система функціонування ФФБ 

     Система функціонування ФФБ передбачає: 

     укладання договору   між  забудовником  та  управителем  ФФБ, 
визначення   характеристик   об'єктів   будівництва   і   об'єктів 
інвестування,   передачу   забудовником  управителю  ФФБ  переліку 
об'єктів інвестування в об'єктах будівництва; 

     оприлюднення забудовником      зареєстрованої       проектної 
декларації; 

     затвердження Правил ФФБ; 

     відкриття управителем ФФБ фінансування об'єктів будівництва; 

Стаття 13. Система функціонування ФФБ 

     Система функціонування ФФБ передбачає: 

     укладання договору   між  забудовником  та  управителем  ФФБ, 
визначення   характеристик   об'єктів   будівництва   і   об'єктів 
інвестування,   передачу   забудовником  управителю  ФФБ  переліку 
об'єктів інвестування в об'єктах будівництва; 

     затвердження Правил ФФБ; 

     відкриття управителем ФФБ фінансування об'єктів будівництва; 
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     надання управителем  довірителю інформації про умови участі у 
ФФБ для прийняття довірителем рішення про участь у ФФБ; 

     укладання управителем ФФБ договору з довірителем про участь у 
ФФБ; 

     внесення довірителем  коштів до ФФБ та передачу їх управителю 
ФФБ в управління за договором про участь у ФФБ; 

     закріплення управителем за довірителем обраного  ним  об'єкта 
інвестування,  що є підтвердженням замовлення на спорудження цього 
об'єкта інвестування як складової частини об'єкта будівництва; 

     відкриття управителем рахунку  довірителю  у  системі  обліку 
прав вимоги довірителів ФФБ; 

     можливість дострокового   припинення   управління  майном  за 
ініціативою   довірителя,   відкріплення   від    нього    об'єкта 
інвестування, повернення довірителю коштів у розмірі та у порядку, 
визначених   Правилами    ФФБ,    внаслідок    зменшення    обсягу 
підтвердженого замовлення на будівництво; 

     можливість здійснення  довірителем на умовах Правил ФФБ зміни 
об'єкта інвестування, уступки права вимоги за договором про участь 
у ФФБ третім особам, часткового отримання коштів з ФФБ; 

     можливість внесення  управителем  змін до системи обліку прав 
вимоги довірителів ФФБ; 

     передачу управителем довірителям, які повністю проінвестували 
закріплені  за  ними  об'єкти  інвестування,  майнових  прав на ці 
об'єкти інвестування за договором про уступку майнових прав; 

     організацію спорудження  забудовником  об'єктів   будівництва 
відповідно до проектної документації та проектної декларації; 

     фінансування управителем     ФФБ     спорудження     об'єктів 
будівництва; 

     надання управителем  довірителю інформації про умови участі у 
ФФБ для прийняття довірителем рішення про участь у ФФБ; 

     укладання управителем ФФБ договору з довірителем про участь у 
ФФБ; 

     внесення довірителем  коштів до ФФБ та передачу їх управителю 
ФФБ в управління за договором про участь у ФФБ; 

     закріплення управителем за довірителем обраного  ним  об'єкта 
інвестування,  що є підтвердженням замовлення на спорудження цього 
об'єкта інвестування як складової частини об'єкта будівництва; 

     відкриття управителем рахунку  довірителю  у  системі  обліку 
прав вимоги довірителів ФФБ; 

     можливість дострокового   припинення   управління  майном  за 
ініціативою   довірителя,   відкріплення   від    нього    об'єкта 
інвестування, повернення довірителю коштів у розмірі та у порядку, 
визначених   Правилами    ФФБ,    внаслідок    зменшення    обсягу 
підтвердженого замовлення на будівництво; 

     можливість здійснення  довірителем на умовах Правил ФФБ зміни 
об'єкта інвестування, уступки права вимоги за договором про участь 
у ФФБ третім особам, часткового отримання коштів з ФФБ; 

     можливість внесення  управителем  змін до системи обліку прав 
вимоги довірителів ФФБ; 

     передачу управителем довірителям, які повністю проінвестували 
закріплені  за  ними  об'єкти  інвестування,  майнових  прав на ці 
об'єкти інвестування за договором про уступку майнових прав; 

     фінансування управителем     ФФБ     спорудження     об'єктів 
будівництва; 
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     формування  управителем  ФФБ  оперативного резерву за рахунок 
отриманих  в управління коштів; 

     здійснення управителем ФФБ контролю за цільовим використанням 
забудовником  спрямованих  на  будівництво   коштів,   дотриманням 
строків   виконання  робіт  на  об'єкті  будівництва,  дотриманням 
технічних   характеристик   об'єкта   будівництва   та    об'єктів 
інвестування,  зазначених  у проектній декларації,  вжиття заходів 
для усунення виявлених недоліків; 

     повернення забудовником коштів до ФФБ  на  вимогу  управителя 
ФФБ  виду  А у випадках зменшення обсягу підтвердженого замовлення 
внаслідок відмови довірителя від участі у ФФБ виду А,  а  також  в 
інших випадках, визначених договором; 

     здійснення управителем    ФФБ    контролю    за    виконанням 
забудовником своїх зобов'язань за договором; 

     введення забудовником  об'єкта  будівництва  в  експлуатацію, 
письмове  повідомлення  про  це  управителя,  замовлення технічної 
документації  на  об'єкт   будівництва   та   на   кожний   об'єкт 
інвестування,  передачу  управителю ФФБ даних щодо фактичної площі 
об'єктів інвестування; 

     повідомлення управителем ФФБ кожного довірителя про  введення 
об'єкта  будівництва  в експлуатацію з наданням на письмову вимогу 
довірителя копії відповідного акта; 

     здійснення довірителем остаточних розрахунків  з  управителем 
за даними щодо фактичної площі об'єктів інвестування; 

     отримання довірителем  сум страхового відшкодування у порядку 
і випадках, передбачених цим Законом та Правилами ФФБ; 

     передачу управителем ФФБ  забудовнику  переліку  довірителів, 
які  мають  право  отримати у власність закріплені за ними об'єкти 
інвестування,  відповідно до отриманих довірителями від управителя 
майнових прав на ці об'єкти інвестування; 

     формування  управителем  ФФБ  оперативного резерву за рахунок 
отриманих  в управління коштів; 

     здійснення управителем ФФБ контролю за цільовим використанням 
забудовником  спрямованих  на  будівництво   коштів,   дотриманням 
строків   виконання  робіт  на  об'єкті  будівництва,  дотриманням 
технічних   характеристик   об'єкта   будівництва   та    об'єктів 
інвестування,    вжиття заходів для усунення виявлених недоліків; 

     повернення забудовником коштів до ФФБ  на  вимогу  управителя 
ФФБ  виду  А у випадках зменшення обсягу підтвердженого замовлення 
внаслідок відмови довірителя від участі у ФФБ виду А,  а  також  в 
інших випадках, визначених договором; 

     здійснення управителем    ФФБ    контролю    за    виконанням 
забудовником своїх зобов'язань за договором; 

     введення забудовником  об'єкта  будівництва  в  експлуатацію, 
письмове  повідомлення  про  це  управителя,  замовлення технічної 
документації  на  об'єкт   будівництва   та   на   кожний   об'єкт 
інвестування,  передачу  управителю ФФБ даних щодо фактичної площі 
об'єктів інвестування; 

     повідомлення управителем ФФБ кожного довірителя про  введення 
об'єкта  будівництва  в експлуатацію з наданням на письмову вимогу 
довірителя копії відповідного акта; 

     здійснення довірителем остаточних розрахунків  з  управителем 
за даними щодо фактичної площі об'єктів інвестування; 

     отримання довірителем  сум страхового відшкодування у порядку 
і випадках, передбачених цим Законом та Правилами ФФБ; 

     передачу управителем ФФБ  забудовнику  переліку  довірителів, 
які  мають  право  отримати у власність закріплені за ними об'єкти 
інвестування,  відповідно до отриманих довірителями від управителя 
майнових прав на ці об'єкти інвестування; 
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     набуття довірителями у власність закріплених за ними об'єктів 
інвестування, припинення дій за договором про участь у ФФБ; 

     перерахування управителем  забудовнику  на  умовах   договору 
коштів   оперативного   резерву,   сформованого   за   введеним  в 
експлуатацію об'єктом будівництва,  закриття фінансування  об'єкта 
будівництва; 

     припинення дій за договором, укладеним між управителем ФФБ та 
забудовником. 

     Управитель ФФБ при здійсненні управління ФФБ: 

     несе відповідальність   за   дотримання   обмежень   довірчої 
власності   управителя,   визначених  Правилами  ФФБ  та  визнаних 
довірителями ФФБ; 

     несе зобов'язання перед довірителями ФФБ у межах договору про 
участь у ФФБ; 

     за письмовою   заявою   довірителя   виступає   в   інтересах 
довірителів  позивачем  у  разі  невиконання  забудовником   своїх 
зобов'язань щодо строків спорудження і якості об'єктів будівництва 
та передачі довірителям у власність об'єктів інвестування.

     набуття довірителями у власність закріплених за ними об'єктів 
інвестування, припинення дій за договором про участь у ФФБ; 

     перерахування управителем  забудовнику  на  умовах   договору 
коштів   оперативного   резерву,   сформованого   за   введеним  в 
експлуатацію об'єктом будівництва,  закриття фінансування  об'єкта 
будівництва; 

     припинення дій за договором, укладеним між управителем ФФБ та 
забудовником. 

     Управитель ФФБ при здійсненні управління ФФБ: 

     несе відповідальність   за   дотримання   обмежень   довірчої 
власності   управителя,   визначених  Правилами  ФФБ  та  визнаних 
довірителями ФФБ; 

     несе зобов'язання перед довірителями ФФБ у межах договору про 
участь у ФФБ; 

     за письмовою   заявою   довірителя   виступає   в   інтересах 
довірителів  позивачем  у  разі  невиконання  забудовником   своїх 
зобов'язань щодо строків спорудження і якості об'єктів будівництва 
та передачі довірителям у власність об'єктів інвестування.

Стаття 14. Порядок укладання договору про участь у ФФБ 

     Фізична або юридична особа,  або спільний інвестор  ФОН  стає 
довірителем  ФФБ  за умови передачі коштів в управління управителю 
ФФБ та укладання з управителем ФФБ договору про участь у ФФБ. 

     Договір про участь у ФФБ укладається за умови надання  особою 
визначених Правилами  ФФБ документів,  які ідентифікують цю особу. 
     Якщо довіритель ФФБ -  спільний  інвестор  ФОН,  від  імені  та  в 
інтересах   якого   діє  управитель  ФОН  в  системі  ФОН-ФФБ, 
додатково  мають  бути  надані  належним  чином  засвідчені  копії 
Правил  ФОН  та інвестиційної декларації ФОН,  які підтверджують 
правомірність дій такого управителя ФОН.  Якщо управитель ФОН та 

Стаття 14. Порядок укладання договору про участь у ФФБ 

     Фізична або юридична особа,  або спільний інвестор  ФОН  стає 
довірителем  ФФБ  за умови передачі коштів в управління управителю 
ФФБ та укладання з управителем ФФБ договору про участь у ФФБ. 

     Договір про участь у ФФБ укладається за умови надання  особою 
визначених Правилами  ФФБ документів,  які ідентифікують цю особу. 
     Якщо довіритель ФФБ -  спільний  інвестор  ФОН,  від  імені  та  в 
інтересах  якого  діє управитель ФОН в системі ФОН-ФФБ,  додатково 
мають бути надані належним чином засвідчені копії  Правил  ФОН  та 
інвестиційної декларації ФОН,  які підтверджують правомірність дій 
такого управителя ФОН.  Якщо управитель ФОН та  управитель  ФФБ 

70



управитель  ФФБ  в системі  ФОН-ФФБ  є одна особа,  то в договорі 
зазначається тільки найменування такого  ФОН.  Укладання  такого 
договору  від  імені довірителів,  які  складають  спільного  інвестора 
ФОН,  може бути доручено  фізичній  особі,  яка  діє  від  їх  імені  на 
підставі відповідної довіреності з правом передоручення. 

     Управитель ФФБ відкриває рахунок довірителю у системі  обліку 
прав вимоги довірителів відповідного ФФБ. Для довірителя ФФБ, який 
є спільним інвестором ФОН,  від імені та  в  інтересах  якого  діє 
управитель  ФОН,  рахунок  відкривається  на ім'я управителя ФОН з 
відповідною позначкою. 

     Особа може бути довірителем в кількох різних ФФБ та в кожному 
фонді   мати   кілька   рахунків  у  системі  обліку  прав  вимоги 
довірителів відповідного ФФБ. 

     Договір про участь у ФФБ обов'язково має містити: 

     предмет договору; 

     найменування особи довірителя; 

     найменування особи управителя ФФБ; 

     вид ФФБ; 

     порядок передачі довірителем коштів в  управління  управителю 
ФФБ; 

     обмеження щодо окремих дій управителя з управління майном; 

     права та обов'язки управителя ФФБ та довірителя; 

     відомості про  об'єкт  будівництва  із зазначенням його місця 
розташування та технічних характеристик  відповідно  до  проектної 
декларації; 

     запланована дата  (місяць і рік) введення об'єкта будівництва 
в експлуатацію; 

в системі  ФОН-ФФБ  є одна особа,  то в договорі зазначається тільки 
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довірителів,  які  складають  спільного  інвестора ФОН,  може бути 
доручено  фізичній  особі,  яка  діє  від  їх  імені  на  підставі 
відповідної довіреності з правом передоручення. 

     Управитель ФФБ відкриває рахунок довірителю у системі  обліку 
прав вимоги довірителів відповідного ФФБ. Для довірителя ФФБ, який 
є спільним інвестором ФОН,  від імені та  в  інтересах  якого  діє 
управитель  ФОН,  рахунок  відкривається  на ім'я управителя ФОН з 
відповідною позначкою. 

     Особа може бути довірителем в кількох різних ФФБ та в кожному 
фонді   мати   кілька   рахунків  у  системі  обліку  прав  вимоги 
довірителів відповідного ФФБ. 

     Договір про участь у ФФБ обов'язково має містити: 

     предмет договору; 

     найменування особи довірителя; 

     найменування особи управителя ФФБ; 

     вид ФФБ; 

     порядок передачі довірителем коштів в  управління  управителю 
ФФБ; 

     обмеження щодо окремих дій управителя з управління майном; 

     права та обов'язки управителя ФФБ та довірителя; 

     відомості про  об'єкт  будівництва  із зазначенням його місця 
розташування та технічних характеристик;

     запланована дата  (місяць і рік) введення об'єкта будівництва 
в експлуатацію; 
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     відомості про закріплений за довірителем об'єкт  інвестування 
із зазначенням його технічних характеристик; 

     строки та  механізм  повернення  довірителю  коштів  на  його 
вимогу,  розмір  платежів,  які   повинен   сплатити   при   цьому 
довіритель;
     строк дії договору; 

     відповідальність сторін за невиконання умов договору; 

     порядок надання  інформації довірителю про хід виконання умов 
договору, перелік інформації, яка надається довірителю у письмовій 
формі; 

     порядок взаємодії  довірителя  та  управителя  ФФБ  у випадку 
дострокового введення об'єкта будівництва в експлуатацію; 

     порядок внесення змін до договору про участь у ФФБ; 

     розмір та форму винагороди управителя ФФБ. 

     До договору про участь у ФФБ додаються: 

     правила ФФБ; 

     графічне зображення   схеми   будівельного   плану    об'єкта 
інвестування   з   назвами   та  площами  всіх  його  приміщень  і 
зазначенням розміщення об'єкта інвестування на поверсі; 

     стислий перелік    будівельних    робіт,    які    забудовник 
зобов'язується провести на об'єкті інвестування; 

     перелік обладнання,   яке   буде   встановлене   на   об'єкті 
інвестування з наступною його передачею довірителеві; 

     стислий перелік робіт, які забудовник зобов'язується провести 
на об'єкті будівництва та прибудинковій території; 

     відомості про закріплений за довірителем об'єкт  інвестування 
із зазначенням його технічних характеристик; 

     строки та  механізм  повернення  довірителю  коштів  на  його 
вимогу,  розмір  платежів,  які   повинен   сплатити   при   цьому 
довіритель;
строк дії договору; 

     відповідальність сторін за невиконання умов договору; 

     порядок надання  інформації довірителю про хід виконання умов 
договору, перелік інформації, яка надається довірителю у письмовій 
формі; 

     порядок взаємодії  довірителя  та  управителя  ФФБ  у випадку 
дострокового введення об'єкта будівництва в експлуатацію; 

     порядок внесення змін до договору про участь у ФФБ; 

     розмір та форму винагороди управителя ФФБ. 

     До договору про участь у ФФБ додаються: 

     правила ФФБ; 

     графічне зображення   схеми   будівельного   плану    об'єкта 
інвестування   з   назвами   та  площами  всіх  його  приміщень  і 
зазначенням розміщення об'єкта інвестування на поверсі; 

     стислий перелік    будівельних    робіт,    які    забудовник 
зобов'язується провести на об'єкті інвестування; 

     перелік обладнання,   яке   буде   встановлене   на   об'єкті 
інвестування з наступною його передачею довірителеві; 

     стислий перелік робіт, які забудовник зобов'язується провести 
на об'єкті будівництва та прибудинковій території; 
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     перелік обладнання,   яке   буде   встановлене   на   об'єкті 
будівництва з наступною його передачею експлуатуючим  організаціям 
чи об'єднанню співвласників будинку. 

     За вимогою  довірителя управитель ФФБ зобов'язаний ознайомити 
довірителя або на вимогу довірителя надати  йому  копії  отриманих 
від забудовника документів з даними про: 

     забудовника та об'єкт будівництва: 

     документи, що   дають   змогу  провести  ідентифікацію  особи 
забудовника у відповідності з вимогами законодавства; 

     документи, що підтверджують право забудовника на користування 
земельною  ділянкою  або  право  забудовника  на виконання функцій 
замовника будівництва для спорудження на земельній ділянці об'єкта 
будівництва; 

     позитивний висновок    комплексної    державної    експертизи 
проектної документації; 

    
 дозвіл на виконання будівельних робіт; 

     ліцензію підрядної організації; 

     зареєстровану та опубліковану проектну декларацію. 

     Управитель не повинен включати  у  договори  із  довірителями 
умови,  які є несправедливими згідно з Законом України "Про захист 
прав споживачів" ( 1023-12 ). 

     Після введення об'єкта будівництва в експлуатацію  управитель 
може   продовжити   укладання   договорів  про  участь  у  ФФБ  із 
закріпленням об'єктів  інвестування  за  довірителями  до  моменту 
отримання  письмової  вимоги  забудовника  повернути  йому майнові 
права на   об'єкти  інвестування,  які  не  передані  довірителям. 
Забудовник  зобов'язаний  прийняти  від  управителя  такі  майнові 
права.

     перелік обладнання,   яке   буде   встановлене   на   об'єкті 
будівництва з наступною його передачею експлуатуючим  організаціям 
чи об'єднанню співвласників будинку. 

     За вимогою  довірителя управитель ФФБ зобов'язаний ознайомити 
довірителя або на вимогу довірителя надати  йому  копії  отриманих 
від забудовника документів з даними про: 

     забудовника та об'єкт будівництва: 

     документи, що   дають   змогу  провести  ідентифікацію  особи 
забудовника у відповідності з вимогами законодавства; 

     документи, що підтверджують право забудовника на користування 
земельною  ділянкою  або  право  забудовника  на виконання функцій 
замовника будівництва для спорудження на земельній ділянці об'єкта 
будівництва; 

     позитивний висновок    комплексної    державної    експертизи 
проектної документації; 

     дозвіл на виконання будівельних робіт або реєстрацію декларації 
про початок виконання будівельних робіт; 

     ліцензію підрядної організації; 

     

     Управитель не повинен включати  у  договори  із  довірителями 
умови,  які є несправедливими згідно з Законом України "Про захист 
прав споживачів" ( 1023-12 ). 

     Після введення об'єкта будівництва в експлуатацію  управитель 
може   продовжити   укладання   договорів  про  участь  у  ФФБ  із 
закріпленням об'єктів  інвестування  за  довірителями  до  моменту 
отримання   письмової   вимоги   забудовника   повернути   йому 
майнові  права  на    об'єкти   інвестування,   які   не   передані 
довірителям. Забудовник  зобов'язаний  прийняти  від  управителя 
такі  майнові права.
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Стаття  16.  Фінансування  будівництва  з  використанням 
отриманих в управління коштів
………………………………….
Перелік документів,   який   забудовник  зобов'язаний  надати 
управителю ФФБ для  відкриття  фінансування  об'єкта  будівництва, 
визначається у договорі між забудовником та управителем ФФБ. Серед 
них обов'язково мають  бути  копії  таких  документів,  засвідчені 
забудовником в установленому порядку: 

     документи, що   дають   змогу  провести  ідентифікацію  особи 
забудовника у відповідності з вимогами законодавства; 

     документи, що  підтверджують  право  користування   земельною 
ділянкою, на якій має бути споруджений об'єкт будівництва; 

     для забудовників,   що   не  є  землекористувачами  земельної 
ділянки,  - договір із землекористувачем про передачу  забудовнику 
прав на виконання функцій замовника будівництва для спорудження на 
земельній ділянці об'єкта будівництва; 

     позитивний висновок    комплексної    державної    експертизи 
проектної документації; 

     дозвіл на виконання будівельних робіт; 

     ліцензія підрядної організації; 

     зареєстрована та опублікована проектна декларація.

Проектна декларація   підлягає   обов'язковій   реєстрації  в 
органах державного  архітектурно-будівельного  контролю.  Протягом 
п'яти  днів  з  дня  реєстрації  проектної  декларації  забудовник 
зобов'язаний  оприлюднити  її  у   засобах   масової   інформації, 
визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 
влади з питань будівництва та архітектури.

Стаття  16.  Фінансування  будівництва  з  використанням 
отриманих в управління коштів
………………………………….
Перелік документів,   який   забудовник  зобов'язаний  надати 
управителю ФФБ для  відкриття  фінансування  об'єкта  будівництва, 
визначається у договорі між забудовником та управителем ФФБ. Серед 
них обов'язково мають  бути  копії  таких  документів,  засвідчені 
забудовником в установленому порядку: 

     документи, що   дають   змогу  провести  ідентифікацію  особи 
забудовника у відповідності з вимогами законодавства; 

     документи, що  підтверджують  право  користування   земельною 
ділянкою, на якій має бути споруджений об'єкт будівництва; 

     для забудовників,   що   не  є  землекористувачами  земельної 
ділянки,  - договір із землекористувачем про передачу  забудовнику 
прав на виконання функцій замовника будівництва для спорудження на 
земельній ділянці об'єкта будівництва; 

     позитивний висновок    комплексної    державної    експертизи 
проектної документації; 

     дозвіл на виконання будівельних робіт або зареєстрована декларація 
про початок виконання будівельних робіт; 

     ліцензія підрядної організації; 
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     У разі  зміни  будь-яких  даних,  що  містяться  у  проектній 
декларації,   забудовник   зобов'язаний  зареєструвати  в  органах 
державного архітектурно-будівельного контролю зміни  до  проектної 
декларації та протягом десяти днів з дня реєстрації: 

     оприлюднити проектну декларацію з внесеними змінами у засобах 
масової   інформації,    визначених    спеціально    уповноваженим 
центральним  органом  виконавчої  влади  з  питань  будівництва та 
архітектури, з зазначенням обґрунтування внесення змін; 

     надати управителю   опубліковану   проектну   декларацію    з 
внесеними змінами.
У разі    встановлення    фактів   нецільового   використання 
забудовником коштів, отриманих від управителя, спорудження об'єкта 
будівництва  та/або  об'єктів  інвестування з порушенням технічних 
характеристик,  зазначених  у  проектній  декларації,   управитель 
зобов'язаний  звернутися  до  забудовника  з  вимогою  вжити  всіх 
необхідних заходів для усунення виявлених порушень.

У разі    встановлення    фактів   нецільового   використання 
забудовником коштів, отриманих від управителя, спорудження об'єкта 
будівництва  та/або  об'єктів  інвестування з порушенням технічних 

характеристик,   управитель зобов'язаний  звернутися  до  забудовника  з  вимогою 
вжити  всіх необхідних заходів для усунення виявлених порушень.

Стаття 24. Нагляд та регулювання діяльності управителів ФФБ 
                і забудовників
………………….
Основними напрямами   нагляду   та   регулювання   діяльності 
забудовників  є  контроль за дотриманням забудовником зобов'язань, 
встановлених законом та договором з управителем ФФБ,  у тому числі 
за дотриманням зобов'язань стосовно: 

     реєстрації та  оприлюднення  проектної  декларації  і змін до 
неї; 

     організації спорудження об'єкта будівництва у відповідності з 
проектною декларацією; 

     ведення за   кожним   об'єктом   будівництва   звітності   за 
встановленою  законодавством  формою  та  регулярного  її  надання 
управителю;
……………………….

Стаття 24. Нагляд та регулювання діяльності управителів ФФБ 
                і забудовників
………………….
Основними напрямами   нагляду   та   регулювання   діяльності 
забудовників  є  контроль за дотриманням забудовником зобов'язань, 
встановлених законом та договором з управителем ФФБ,  у тому числі 
за дотриманням зобов'язань стосовно: 

     

     організації спорудження об'єкта будівництва;

     ведення за   кожним   об'єктом   будівництва   звітності   за 
встановленою  законодавством  формою  та  регулярного  її  надання 
управителю;
………………………
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Закон України “Про телекомунікації”
Стаття 31. Проектування, будівництво, реконструкція 
                і модернізація телекомунікаційних мереж 

     1. Проекти   будівництва,   реконструкції   та   модернізації 
телекомунікаційних мереж підлягають  експертизі  у  випадках  і  в 
порядку,   встановлених   законодавством.   Витрати,  пов'язані  з 
проведенням     експертизи,     покладаються     на     операторів 
телекомунікацій.

Стаття 31. Проектування, будівництво, реконструкція 
                і модернізація телекомунікаційних мереж 

       1.  Проекти    будівництва,    реконструкції    та    модернізації 
телекомунікаційних мереж підлягають  експертизі   відповідно до статті 43 
Закону  України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності". 
Витрати,  пов'язані  з проведенням     експертизи,     покладаються     на  
операторів телекомунікацій.

Закон України “Про правові засади цивільного захисту”
Стаття 38. Державна експертиза у сфері цивільного захисту 

     Державна експертиза проектів і  рішень  стосовно  техногенної  
безпеки  об'єктів  виробничого  та  соціального  призначення,  що  можуть  
спричинити   надзвичайні   ситуації    техногенного    та    природного  
характеру   і  вплинути  на  стан  захисту  населення  і  територій  від  їх  
наслідків,   організовується  урядовим  органом  державного  нагляду   у  
сфері   цивільного   захисту   та   техногенної   безпеки  і  проводиться  
відповідно   до   закону   в  порядку,  визначеному  Кабінетом  Міністрів  
України.

Стаття 38. Державна експертиза у сфері цивільного захисту 

     Державна експертиза проектів і  рішень  (крім проектів будівництва) 
стосовно  техногенної безпеки об'єктів виробничого та соціального 
призначення, що можуть спричинити  надзвичайні  ситуації   техногенного 
та   природного характеру  і вплинути на стан захисту населення і 
територій від їх наслідків,  організовується урядовим органом державного 
нагляду  у сфері  цивільного  захисту  та  техногенної  безпеки і 
проводиться відповідно  до  закону  в порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України.
  Експертиза проектів будівництва здійснюється відповідно до статті 

43 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Закон України “Про будівельні норми”
Стаття 10. Порядок розроблення, затвердження 
                та реєстрації будівельних норм 

     1. Розроблення,  затвердження,  внесення  змін  до  державних 
будівельних  норм  та  визнання  їх такими,  що втратили чинність, 
здійснюються  центральним  органом  виконавчої  влади   з   питань 
будівництва та архітектури. 

     

2. Розроблення,  затвердження,  внесення  змін  до  галузевих 
будівельних норм та визнання  їх  такими,  що  втратили  чинність, 
здійснюються відповідними суб'єктами нормування. 

Стаття 10. Порядок розроблення, затвердження 
                та реєстрації будівельних норм 

     1. Розроблення,  затвердження,  внесення  змін  до  державних 
будівельних  норм  та  визнання  їх такими,  що втратили чинність, 
здійснюються  центральним  органом  виконавчої  влади   з   питань 
будівництва та архітектури. Розроблення, (внесення змін)  державних 
будівельних норм може здійснюватись за ініціативою та за рахунок 
інвестора відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів 
України.

     2. Розроблення,  затвердження,  внесення  змін  до  галузевих 
будівельних норм та визнання  їх  такими,  що  втратили  чинність, 
здійснюються відповідними суб'єктами нормування. Розроблення (внесення 
змін)  галузевих будівельних норм може здійснюватись за ініціативою та 
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  3. Виконавцями  робіт  з  нормування  у  будівництві є базові 
організації  з   науково-технічної   діяльності   у   будівництві. 
Положення  про базову організацію з науково-технічної діяльності у 
будівництві затверджує Кабінет Міністрів України.  Перелік базових 
організацій встановлює центральний орган виконавчої влади з питань 
будівництва та архітектури відповідно до  затвердженого  Кабінетом 
Міністрів України положення ( 589-2010-п  ). 
     4. Проект  галузевих  будівельних  норм  перед  затвердженням 
суб'єктом нормування підлягає  погодженню  з  центральним  органом 
виконавчої влади з питань будівництва та архітектури. 

     5. Порядок розроблення,  погодження,  затвердження,  внесення 
змін до будівельних  норм  та  визнання  їх  такими,  що  втратили 
чинність   (  543-2010-п  ),  встановлюється  Кабінетом  Міністрів 
України. 

    

   

  6. Державні  та  галузеві  будівельні  норми  протягом одного 
місяця з дня їх затвердження підлягають реєстрації в  центральному 
органі виконавчої влади з питань будівництва та архітектури. 

     7. Державні   та  галузеві  будівельні  норми  не  підлягають 
реєстрації в Міністерстві юстиції України. 

     8. Зареєстровані державні та галузеві будівельні норми, зміни 
до  них  набирають  чинності  не раніше ніж через 90 днів з дня їх 
опублікування  в  офіційному  друкованому   виданні   відповідного 
суб'єкта нормування. 

за рахунок інвестора відповідно до порядку, встановленого Кабінетом 
Міністрів України.

     3. Виконавцями  робіт  з  нормування  у  будівництві є базові 
організації  з   науково-технічної   діяльності   у   будівництві. 
Положення  про базову організацію з науково-технічної діяльності у 
будівництві затверджує Кабінет Міністрів України.  Перелік базових 
організацій встановлює центральний орган виконавчої влади з питань 
будівництва та архітектури відповідно до  затвердженого  Кабінетом 
Міністрів України положення ( 589-2010-п  ). 
     4. Проект  галузевих  будівельних  норм  перед  затвердженням 
суб'єктом нормування підлягає  погодженню  з  центральним  органом 
виконавчої влади з питань будівництва та архітектури. 

     5. Порядок розроблення,  погодження,  затвердження,  внесення 
змін до будівельних  норм  та  визнання  їх  такими,  що  втратили 
чинність   (  543-2010-п  ),  встановлюється  Кабінетом  Міністрів 
України. Для забезпечення гармонізації нормативної бази з 
нормативною базою Євросоюзу запроваджується  період одночасної 
дії  будівельних норм, розроблених на основі національних 
технологічних традицій та будівельних норм, гармонізованих  з 
нормативними документами Євросоюзу (або інших будівельних 
кодів), в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України. 
Обгрунтовані відхилення від будівельних норм, що забезпечують 
дотримання встановлених вимог безпеки у спосіб не передбачений 
будівельними нормами можуть бути погоджені суб’єктом нормування 
відповідно до встановленого ним порядку. 

     6. Державні  та  галузеві  будівельні  норми  протягом одного 
місяця з дня їх затвердження підлягають реєстрації в  центральному 
органі виконавчої влади з питань будівництва та архітектури. 

     7. Державні   та  галузеві  будівельні  норми  не  підлягають 
реєстрації в Міністерстві юстиції України. 

     8. Зареєстровані державні та галузеві будівельні норми, зміни 
до  них  набирають  чинності  не раніше ніж через 90 днів з дня їх 
опублікування  в  офіційному  друкованому   виданні   відповідного 
суб'єкта нормування. 
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     9. Органи,  що  затвердили  державні  та  галузеві будівельні 
норми  чи  зміни  до  них,  зобов'язані   розмістити   тексти   та 
актуалізовані  тексти норм із внесеними змінами на своїх офіційних 
веб-сайтах у вигляді баз даних цих норм та забезпечити безоплатний 
доступ до них.

     9. Органи,  що  затвердили  державні  та  галузеві будівельні 
норми  чи  зміни  до  них,  зобов'язані   розмістити   тексти   та 
актуалізовані  тексти норм із внесеними змінами на своїх офіційних 
веб-сайтах у вигляді баз даних цих норм та забезпечити безоплатний 

           доступ до них.
Стаття 11. Застосування будівельних норм 

     1. Застосування  будівельних  норм  або їх окремих положень є 
обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми 
власності,  які провадять будівельну,  містобудівну,  архітектурну 
діяльність та  забезпечують  виготовлення  продукції  будівельного 
призначення. 

     
2. Будівельні   норми   можуть  містити  вимоги  щодо  оцінки 
відповідності будівельної продукції вимогам законодавства.
…………………………..

Стаття 11. Застосування будівельних норм 

     1. Застосування  будівельних  норм  або їх окремих положень є 
обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми 
власності,  які провадять будівельну,  містобудівну,  архітектурну 
діяльність та  забезпечують  виготовлення  продукції  будівельного 
призначення. Міжнародні, регіональні та національні будівельні 
норми, правила, стандарти інших країн можуть застосовуватись в 
Україні відповідно до її міжнародних договорів, ратифікованих 
Верховною Радою України.
     2. Будівельні   норми   можуть  містити  вимоги  щодо  оцінки 

відповідності будівельної продукції вимогам законодавства.
…………………………..

Закон України “Про місцеве самоврядування”
Стаття 26.  Виключна компетенція сільських, селищних, міських 
                 Рад
1. Виключно  на  пленарних  засіданнях  сільської,  селищної, 
міської ради вирішуються такі питання:
…………………………………
30) прийняття рішень щодо  відчуження  відповідно  до  закону 
комунального майна;  затвердження місцевих програм приватизації, а 
також переліку об'єктів комунальної власності,  які не  підлягають 
приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації 
об'єктів  права  комунальної  власності;  вирішення   питань   про 
придбання  в  установленому законом порядку приватизованого майна, 
про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого 
у   процесі   приватизації,   договір   купівлі-продажу   якого  в 
установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання 
у  концесію  об'єктів  права комунальної власності, про створення, 
ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ 
та  організацій  комунальної  власності відповідної територіальної 
громади. 
     Реорганізація  або  ліквідація  діючих комунальних дошкільних 

Стаття 26.  Виключна компетенція сільських, селищних, міських   Рад

1. Виключно  на  пленарних  засіданнях  сільської,  селищної, 
міської ради вирішуються такі питання:

        ……………………………………
30) прийняття рішень щодо  відчуження  відповідно  до  закону комунального 
майна, окрім земельних ділянок для цілей містобудування;  затвердження 
місцевих  програм  приватизації,  а  також  переліку  об'єктів  комунальної 
власності,  які не  підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку 
та  умов  приватизації  об'єктів   права   комунальної   власності;   вирішення 
питань   про придбання  в  установленому законом порядку приватизованого 
майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого 
у   процесі   приватизації,   договір   купівлі-продажу   якого  в установленому 
порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у  концесію  об'єктів 
права  комунальної  власності,  про  створення,  ліквідацію,  реорганізацію  та 
перепрофілювання  підприємств,  установ  та   організацій   комунальної 
власності відповідної територіальної громади. 
Реорганізація  або  ліквідація  діючих комунальних дошкільних 
навчальних  закладів,  а  також  дошкільних  навчальних  закладів, 
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навчальних  закладів,  а  також  дошкільних  навчальних  закладів, 
створених   колишніми   сільськогосподарськими   колективними   та 
державними    господарствами,    допускається   лише   за   згодою 
територіальної  громади (загальних зборів) села, селища, міста або 
на  підставі результатів місцевого референдуму; 
……………………………..
34) вирішення  відповідно  до   закону   питань   регулювання 
земельних відносин;
……………………………..

створених   колишніми   сільськогосподарськими   колективними   та 
державними    господарствами,    допускається   лише   за   згодою 
територіальної  громади (загальних зборів) села, селища, міста або 
на  підставі результатів місцевого референдуму; 
………………………………

34) вирішення  відповідно  до   закону   питань   регулювання земельних 
відносин, окрім питань надання, продажу земельних ділянок або прав на 
них для цілей містобудування;
………………………………

Стаття 52.  Повноваження  виконавчого   комітету   сільської, 
                 селищної, міської, районної у місті ради 

     1. Виконавчий комітет сільської,  селищної, міської, районної 
у місті (у разі її створення) ради може  розглядати  і  вирішувати 
питання, віднесені цим Законом до відання виконавчих органів ради. 

     2. Виконавчий комітет ради:
     1) попередньо     розглядає    проекти    місцевих    програм 
соціально-економічного і культурного розвитку,  цільових програм з 
інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що 
вносяться на розгляд відповідної ради;
     2) координує   діяльність   відділів,   управлінь   та  інших 
виконавчих  органів  ради, підприємств, установ та організацій, що 
належать до   комунальної   власності  відповідної  територіальної 
громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
     3) має  право  змінювати або скасовувати акти підпорядкованих 
йому відділів,  управлінь,  інших виконавчих органів ради, а також 
їх посадових осіб. 

     

Стаття 52.  Повноваження  виконавчого   комітету   сільської, 
                 селищної, міської, районної у місті ради 

     1. Виконавчий комітет сільської,  селищної, міської, районної 
у місті (у разі її створення) ради може  розглядати  і  вирішувати 
питання, віднесені цим Законом до відання виконавчих органів ради. 

     2. Виконавчий комітет ради:
     1) попередньо     розглядає    проекти    місцевих    програм 
соціально-економічного і культурного розвитку,  цільових програм з 
інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що 
вносяться на розгляд відповідної ради;
     2) координує   діяльність   відділів,   управлінь   та  інших 
виконавчих  органів  ради, підприємств, установ та організацій, що 
належать до   комунальної   власності  відповідної  територіальної 
громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
     3) має  право  змінювати або скасовувати акти підпорядкованих 
йому відділів,  управлінь,  інших виконавчих органів ради, а також 
їх посадових осіб. 
     4) розглядає заяви щодо наддання, продажу земельних ділянок або 
прав на них для містобудівних потреб та приймає рішення про 
підготовку таких ділянок, або прав на них до продажу;
     5) приймає рішення про надання, продаж земельних ділянок, або 
прав на них для містобудівних цілей, про підготовку таких земельних 
ділянок, або прав на них до продажу, призначення земельних торгів;
     6) розпоряджається земельними ділянками для містобудівних цілей 
в межах компетенції, визначеної законом та укладає відповідні 
договори;
     7) затверджує результати земельних торгів щодо земельних ділянок 
або прав на них, які продаються для містобудівних цілей. 
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3. Сільська,  селищна,  міська рада може прийняти рішення про 
розмежування повноважень між її виконавчим  комітетом,  відділами, 
управліннями, іншими   виконавчими  органами  ради  та  сільським, 
селищним, міським головою в межах повноважень, наданих цим Законом 
виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.

     3. Сільська,  селищна,  міська рада може прийняти рішення про 
розмежування повноважень між її виконавчим  комітетом,  відділами, 
управліннями, іншими   виконавчими  органами  ради  та  сільським, 
селищним, міським головою в межах повноважень, наданих цим Законом 

виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.

Закон України “Про відповідальність підприємств,  їх об'єднань, установ та організацій за  правопорушення у сфері 
містобудування”

Закон України
Про відповідальність підприємств, їх обєднань, установ та організацій за 

правопорушення у сфері містобудування

Цей   Закон   встановлює   відповідальність  підприємств,  їх 
об'єднань,   установ   та   організацій  всіх  форм  власності  за 
правопорушення  у  сфері містобудування і спрямований на посилення 
державного   контролю   за   забудовою  територій,  розміщенням  і 
будівництвом    об'єктів   архітектури,   додержанням   суб'єктами 
архітектурної   діяльності  затвердженої  містобудівної  та  іншої 
проектної   документації,   місцевих   правил  забудови  населених 
пунктів,  вимог  вихідних  даних,  а також на захист державою прав 
споживачів  будівельної  продукції.

     Стаття 1. Відповідальність за правопорушення у сфері 
               містобудування 

     Підприємства, їх    об'єднання,   установи   та   організації 
(далі - підприємства) незалежно від форм власності, які здійснюють 
проектування, роботи по будівництву, реконструкції, реставрації та 
капітальному ремонту  (далі  -  будівельні  роботи),  виготовляють 
будівельні  матеріали,  вироби  і  конструкції,  а  так само які є 
замовниками  у  будівництві  або  поєднують  функції  замовника  і 
підрядчика,  несуть  відповідальність  у  вигляді  штрафу  за такі 
правопорушення: 

     проведення будівельних  робіт без дозволу на їх виконання або 
без затвердженої проектної документації  -  у  розмірі  п'ятдесяти 

                              Закон України
Про відповідальність за правопорушення у сфері планування 
і забудови територій

Цей  Закон  встановлює  відповідальність  юридичних  осіб  та/або  їх 
посадових  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  (суб’єкти  планування  і  забудови 
територій)  за  правопорушення  у  сфері  планування  і  забудови  територій  і 
спрямований  на  посилення  державного  контролю  за  дотриманням 
законодавства,  державних  стандартів,  норм і  правил,  архітектурних  вимог, 
рішень,  технічних  умов  та  інших  нормативно-правових  актів,  а  також 
положень затвердженої містобудівної документації, проектів будівель і споруд, 
місцевих  правил забудови населених  пунктів  усіма суб'єктами діяльності  у 
сфері планування і забудови територій незалежно від форм власності під час 
надання вихідних даних на проектування, проектування, забудови територій і 
населених  пунктів,  розміщення,  будівництва,  реконструкції,  реставрації, 
капітального  ремонту  об'єктів  житлово-цивільного,  виробничого  та  іншого 
призначення,  реставрації  архітектурних  пам'яток,  створення  інженерної  та 
транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і 
конструкцій тощо, а також на захист державою прав споживачів будівельної 
продукції. 

Стаття 1. Загальні положення
1.  Правопорушеннями  у  сфері  планування  і  забудови  територій  є 

протиправні  діяння  (дія  чи  бездіяльність)  суб’єктів  планування  і  забудови 
територій,  що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, 
установлених  законодавством,  державними  будівельними  нормами, 
стандартами та правилами, місцевими правилами забудови.

2.  Вчинення  суб’єктами  планування  і  забудови  територій 
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відсотків вартості цих робіт; 

     передачу    проектною    організацією    замовнику    робочої 
документації для будівництва, що не відповідає будівельним нормам, 
державним   стандартам,  нормам  і  правилам,  вихідним  даним  на 
проектування  об'єктів  архітектури,  які  надані  у встановленому 
порядку,  та затвердженому проекту, - у розмірі тридцяти відсотків 
вартості  розробленої робочої документації; 

     виробництво,   реалізацію   або  застосування  в  будівництві 
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які не відповідають 
будівельним  нормам,  державним  стандартам, нормам і правилам або 
проектним   рішенням,   а   так   само   підлягають   обов'язковій 
сертифікації,  але  не  пройшли  її,  -  у  розмірі двадцяти п'яти 
відсотків  вартості  реалізованої  продукції;  

     виконання  будівельних  робіт, що не відповідають будівельним 
нормам,  державним  стандартам,  нормам  і  правилам або проектним 
рішенням,  -  у розмірі десяти відсотків вартості виконаних робіт; 

     прийняття в  експлуатацію  об'єктів,  зведених  з  порушенням 
законодавства,  а  так  само  місцевих  правил  забудови населених 
пунктів або проектних рішень, - у розмірі п'яти відсотків вартості 
відповідних об'єктів; 

     здійснення   окремих   видів   господарської   діяльності   у 
будівництві,  що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, без 
отримання  у  встановленому  порядку ліцензії - у розмірі плати за 
видачу  ліцензій  на  відповідний  вид  господарської діяльності у 
будівництві;  

     ухилення  від  виконання  або  несвоєчасне виконання приписів 
інспекцій   державного   архітектурно-будівельного  контролю  -  у 
розмірі п'ятдесяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян; 

     передачу    проектною    організацією    замовнику    робочої 
документації  для реконструкції, реставрації, капітального ремонту 
об'єкта архітектури, в якій передбачено внесення змін з порушенням 
вимог  архітектурно-технічного  паспорта  зазначеного об'єкта, - у 

правопорушень  у  сфері  планування  і  забудови  територій,  тягне  за  собою 
відповідальність, передбачену цим Законом та іншими законами України.

3. Іноземні особи притягуються до відповідальності за правопорушення 
у  сфері  планування  і  забудови  територій,  вчинені  на  території  України, 
відповідно  до  законодавства  України,  якщо  інше  не  передбачено 
міжнародними угодами України.

Стаття 2. Види відповідальності

1. За вчинення правопорушень у сфері планування і забудови територій 
застосовуються такі види юридичної відповідальності:

1) фінансова;
2) адміністративна;
3) кримінальна;
4) цивільно-правова.
2.  Фінансова  відповідальність  за  вчинення  правопорушень  у  сфері 

планування і  забудови територій встановлюється та застосовується згідно з 
цим Законом та іншими законодавчими актами. Фінансова відповідальність 
застосовується у вигляді штрафів.

3.  Адміністративна  відповідальність  за  вчинення  правопорушень  у 
сфері  планування  і  забудови  територій  встановлюється  та  застосовується 
відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4.  Кримінальна  відповідальність  за  вчинення  правопорушень  у  сфері 
планування і забудови територій встановлюється та застосовується відповідно 
до норм Кримінального кодексу України.

5.  Притягнення  до  фінансової  відповідальності  не  звільняє  суб’єктів 
планування  і  забудови  територій  або  їх  посадових  осіб  за  наявності 
відповідних підстав від адміністративної чи кримінальної відповідальності.

6.  Застосування  зазначених  у  частині  першій  цієї  статті  видів 
відповідальності  не  звільняє  винних  осіб  від  відшкодування  заподіяної 
правопорушенням шкоди.

7. Штраф може бути застосований до суб’єктів планування і забудови 
територій протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш 
як через три роки з дня вчинення порушення.

8. У разі вчинення суб’єктами планування і забудови територій двох або 
більше правопорушень, штрафи застосовуються за кожне вчинене разове та 
триваюче правопорушення окремо.

 Стаття 3. Фінансова відповідальність

1.  Суб’єкти  планування  і  забудови  територій,  які  здійснюють 
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розмірі  двадцяти  п'яти  відсотків  вартості  розробленої робочої 
документації; 

     експлуатацію   або  використання  будинків  чи  споруд  після 
закінчення  будівництва  без  прийняття їх державними приймальними 
(технічними)  комісіями  -  у  розмірі  десяти  відсотків вартості 
виконаних робіт; 

     затвердження    містобудівної   документації   з   порушенням 
встановлених   будівельних  норм,  державних  стандартів,  норм  і 
правил,  вихідних даних на проектування - у розмірі двадцяти п'яти 
відсотків   вартості   розробленої   містобудівної   документації; 

     недотримання  регіональних  або  місцевих правил забудови під 
час  планування  і забудови населених пунктів, режиму використання 
та  забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна 
діяльність, - у розмірі двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів 
доходів  громадян;  

     проведення   підготовчих   робіт  без  дозволу  на  виконання 
підготовчих  робіт або без дозволу на виконання будівельних робіт, 
або  без  відповідної  затвердженої  проектної  документації  -  у 
розмірі  п'ятдесяти  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

     Сплата штрафів  не   звільняє   підприємство   від   усунення 
допущених  порушень і відшкодування збитків,  заподіяних внаслідок 
порушень, передбачених цим Законом. 

     Стаття 2. Органи, уповноважені розглядати справи про 
               правопорушення у сфері містобудування 

     Справи   про   правопорушення,   передбачені   цим   Законом, 
розглядаються    Державною   архітектурно-будівельною   інспекцією 
України   та   її   територіальними  органами  (далі  -  інспекції 
державного  архітектурно-будівельного  контролю).  

     Інспекції   державного   архітектурно-будівельного   контролю 
здійснюють  державний  нагляд  за додержанням підприємствами вимог 
містобудівної   документації,   місцевих   правил   забудови  населених 

проектування  об’єктів  містобудування,  несуть  відповідальність  у  вигляді 
штрафу за такі правопорушення:

1)  передачу  замовнику  проектної  документації  для  виконання 
будівельних робіт об'єкта містобудування,  розробленої  з  порушенням вимог 
вихідних даних на проектування, державних будівельних норм, стандартів і 
правил:

проектна  організація  –  у  розмірі  5  000  неоподатковуваних  мінімумів 
доходів громадян;

головний  архітектор  проекту  –  у  розмірі  1000  неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян;

головний  інженер  проекту  –  у  розмірі  1  000  неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян;

експертна організація або експерт, який проводив експертизу проектної 
документації – у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

2)  здійснення  авторського  нагляду  з  порушенням  законодавства, 
нормативно-правових актів, державних будівельних норм, стандартів і правил 
– у розмірі 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3)  незабезпечення  замовником  здійснення  авторського  нагляду  у 
випадках, коли такий нагляд є обов’язковим згідно з вимогами законодавства 
– у розмірі 2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2.  Суб’єкти  планування  і  забудови  територій,  які  є  замовниками 
будівництва  об’єктів  містобудування,  у  разі  провадження  містобудівної 
діяльності  або  такі  що  поєднують  функції  замовника  і  підрядника,  несуть 
відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:

1)  виконання  будівельних  робіт  без  повідомлення  про  початок 
будівельних  робіт  -  у  розмірі  250  неоподатковуваних  мінімумів  доходів 
громадян;

2) виконання підготовчих робіт без реєстрації  декларації  про початок 
виконання таких робіт – у розмірі 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян;

3) виконання будівельних робіт без реєстрації  декларації  про початок 
виконання  робіт  з  влаштування  автомобільних  доріг,  інженерних  мереж, 
об’єктів  промислового  призначення,  об’єктів  транспорту  та  транспортної 
інфраструктури  -  у  розмірі  5  000  неоподатковуваних  мінімумів  доходів 
громадян;

4) виконання будівельних робіт без реєстрації  декларації  про початок 
виконання таких робіт:

на  об’єктах І категорії складності - у розмірі 1 300 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян;
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пунктів,  будівельних норм,  державних стандартів,  норм і  правил при 
здійсненні     проектування,     будівельних    робіт,    виготовленні 
будівельних  матеріалів,  виробів  і  конструкцій.

     Посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного 
контролю мають право: 

     безперешкодного доступу    на    будівництво    об'єктів    і 
підприємства будівельної індустрії незалежно від форм власності; 

     давати  у  межах  своїх  повноважень учасникам будівництва та 
виробникам   будівельних   матеріалів,   виробів   і   конструкцій 
обов'язкові   для   виконання   приписи   щодо  усунення  порушень 
будівельних  норм, державних стандартів, норм і правил, а так само 
технічних  умов  або затверджених проектних рішень; 

     одержувати від   замовників,    проектних    і    будівельних 
організацій  та  підприємств  будівельної  індустрії необхідну для 
виконання покладених на них функцій нормативно-технічну,  проектну 
та іншу документацію; 

     зупиняти  будівельні  роботи,  які  не  відповідають  вимогам 
будівельних   норм,   державних   стандартів,   норм   і   правил, 
затвердженим  проектним  рішенням  або  місцевим правилам забудови 
населених  пунктів,  здійснюються  без  дозволу  на  їх  виконання,  а  так 
само    виробництво    і    застосування   у   будівництві   будівельних 
матеріалів,   виробів   і   конструкцій,   виготовлених   з   порушенням 
будівельних  норм,  державних  стандартів;  

     вносити  подання  відповідним органам про анулювання ліцензій 
на  право  провадження  окремих  видів  господарської діяльності у 
будівництві  підприємств,  які  допускають  порушення  ліцензійних 
умов,  а  також  на  інших підставах відповідно до закону. 

     Накладати  штраф     від     імені    інспекцій    державного 
архітектурно-будівельного  контролю  мають  право  начальник 
Державної  архітектурно-будівельної   інспекції   України   та   його 
заступники,  начальники  інспекцій  державного  архітектурно-
будівельного контролю та  їх   заступники  у  порядку,   визначеному 

на  об’єктах ІІ категорії складності - у розмірі 2 500 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян;

на  об’єктах ІІІ категорії складності - у розмірі 5 000 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян;

5) виконання будівельних робіт без дозволу на їх виконання:
на  об’єктах ІV категорії складності - у розмірі 25 000 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян;
на  об’єктах V категорії складності - у розмірі 50 000 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.
6)  експлуатацію  або  використання  автомобільних  доріг,  інженерних 

мереж,  об’єктів  промислового  призначення,  об’єктів  транспорту  та 
транспортної  інфраструктури,  які  не  прийняті  в  експлуатацію  у 
встановленому  порядку  -  у  розмірі  50  000  неоподатковуваних  мінімумів 
доходів громадян; 

7) експлуатацію або використання об’єктів будівництва, які не прийняті 
в експлуатацію у встановленому порядку:

об’єктів  І  категорії  складності  -  у  розмірі  1  000  неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян;

об’єктів  ІІ  категорії  складності  -  у  розмірі  2  000  неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян;

об’єктів  ІІІ  категорії  складності  -  у  розмірі  5  000  неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян;

об’єктів ІV категорії  складності  -  у розмірі  25 000 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян;

об’єктів  V  категорії  складності  -  у  розмірі  50  000  неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

8)  здійснення  технічного  нагляду  з  порушенням  законодавства, 
нормативно-правових актів, державних будівельних норм, стандартів і правил 
– у розмірі 2 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

9)  незабезпечення  замовником  здійснення  технічного  нагляду  у 
випадках, коли такий нагляд є обов’язковим згідно з вимогами законодавства 
– у розмірі 2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Суб’єкти планування і забудови територій, які виконують будівельні 
роботи, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:

1) виконання підготовчих робіт без реєстрації  декларації  про початок 
виконання таких робіт – у розмірі 25000 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян;

2)  виконання  будівельних  робіт  з  влаштування  автомобільних  доріг, 
інженерних мереж, об’єктів промислового призначення,  об’єктів транспорту 
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Кабінетом  Міністрів України.  

     Розгляд справ  про правопорушення при наданні фізичним особам 
послуг  з  будівництва,  реконструкції,  капітального  ремонту  та 
придбанні  будівельної  продукції,  а також застосування штрафів у 
цих випадках здійснюються іншими державними  органами  у  порядку, 
передбаченому чинним законодавством.
 

     Стаття 3. Порядок накладення та стягнення штрафів за 
               правопорушення у сфері містобудування 

     Підставою для розгляду  справи  про  правопорушення  у  сфері 
містобудування  є  протокол,  складений уповноваженою на те особою 
інспекції   державного   архітектурно-будівельного   контролю   за 
результатами перевірки. 

     Разом з  протоколом складається припис про усунення допущених 
порушень. 

     У п'ятнадцятиденний термін  з  дня  одержання  протоколу  про 
правопорушення   питання   про   накладення  штрафу  розглядається 
посадовою особою  інспекції  державного  архітектурно-будівельного 
контролю. 

     Рішення посадової       особи       інспекції      державного 
архітектурно-будівельного   контролю   про    накладення    штрафу 
оформляється  постановою  про накладення на підприємство штрафу  за 
правопорушення у сфері містобудування відповідно до цього Закону. 

     Постанова про   накладення   штрафу   складається   у   трьох 
примірниках.  Перший  примірник постанови у триденний термін після 
її прийняття вручається під розписку керівнику або  уповноваженому 
представнику підприємства чи надсилається поштою,  про що робиться 
запис   у   справі.   Другий  і   третій  примірники   залишаються   в 
інспекції, яка наклала штраф. 

     Форми протоколу,  припису  та постанови затверджує спеціально 
уповноважений  центральний  орган  виконавчої   влади   з   питань 

та  транспортної  інфраструктури  без  реєстрації  декларації  про  початок 
виконання  таких  робіт  -  у  розмірі     50  000  неоподатковуваних  мінімумів 
доходів громадян;     

3)  виконання  будівельних  робіт  з  будівництва  об’єктів  без  реєстрації 
декларації про початок виконання таких робіт:

на  об’єктах І категорії складності - у розмірі 1 000 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян;

на  об’єктах ІІ категорії складності - у розмірі 2 000 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян;

на  об’єктах ІІІ категорії складності - у розмірі 5 000 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян;

4) виконання будівельних робіт на об’єктах будівництва без дозволу на 
їх виконання:

на  об’єктах ІV категорії складності - у розмірі 25 000 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян;

на  об’єктах V категорії складності - у розмірі 50 000 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян;

5)  ведення  виконавчої  документації  з  порушенням  державних 
будівельних норм, стандартів і  правил – у розмірі 1 000 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян;

6)  застосування  будівельних матеріалів,  виробів  і  конструкцій,  що не 
відповідають державним нормам, стандартам, технічним умовам, проектним 
рішенням,  а  також  тих,  що  підлягають  обов’язковій  сертифікації,  але  не 
пройшли її – у розмірі 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

7)  виконання  будівельних  робіт,  що  не  відповідають  державним 
будівельним  нормам,  стандартам  і  правилам  або  затвердженим  проектним 
рішенням:

підрядна  організація  –  у  розмірі  у  розмірі  2  500  неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян;

відповідального виконавця робіт – у розмірі  1 000 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

4.  Суб’єкти  планування  і  забудови  територій,  які  виготовляють 
будівельні матеріали, вироби та конструкції, несуть відповідальність у вигляді 
штрафу за такі правопорушення:

1)  недотримання  вимог  державних  норм,  стандартів  (регламентних 
технічних  умов),  технічних  умов  при  виробництві  будівельних  матеріалів, 
виробів та конструкцій – у розмірі 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян;

2)  виробництво  будівельних  матеріалів,  виробів,  конструкцій,  які 
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містобудування та архітектури. 

     Штраф підлягає   сплаті   підприємством  у  п'ятнадцятиденний 
термін з дня його накладення.  У разі несплати штрафу у зазначений 
термін він стягується у судовому порядку.

     Стаття 4. Оскарження рішень у справах про правопорушення 
               у сфері містобудування 

     Рішення у справах про правопорушення у сфері  містобудування, 
передбачені  цим  Законом,  може  бути оскаржено до господарського 
суду.   При   цьому  виконання  постанови  про  накладення  штрафу 
зупиняється   до   прийняття   відповідного   рішення  або  ухвали 
господарським  судом.

     Стаття 5. Захист і пільги посадових осіб інспекцій державного 
               архітектурно-будівельного контролю 

     Посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного 
контролю під час виконання своїх службових обов'язків  перебувають 
під захистом закону. 

     Держава гарантує захист життя,  здоров'я,  честі, гідності та 
майна посадової особи органу державного  архітектурно-будівельного 
контролю  і  членів  її  сім'ї  від  злочинних  посягань  та інших 
протиправних дій. 

     Посадові особи інспекцій  архітектурно-будівельного  контролю 
підлягають обов'язковому державному страхуванню.  Порядок та умови 
страхування     посадових      осіб      інспекцій      державного 
архітектурно-будівельного    контролю    визначаються    Кабінетом 
Міністрів України. 

підлягають обов'язковій сертифікації або показники безпеки яких містяться в 
нормативних документах і підлягають підтвердженню відповідності шляхом 
сертифікації  або  декларування,  але  не  пройшли  їх  –  у  розмірі  3  500 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3)  виробництво,  будівельних  матеріалів,  виробів,  конструкцій,  які  не 
відповідають вимогам державних норм, стандартів (регламентних технічних 
умов)  або  технічних  умов,  –  у  розмірі  7  500  неоподатковуваних  мінімумів 
доходів громадян.

5. Суб’єкти планування і забудови територій, які провадять будівельну 
діяльність, що підлягає ліцензуванню, сертифікації несуть відповідальність у 
вигляді  штрафу  за  здійснення  окремих  видів  господарської  діяльності  у 
будівництві, без отримання у встановленому порядку ліцензії – у розмірі 5 000 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

6. Суб’єкти планування і забудови територій несуть відповідальність у 
вигляді штрафу за такі правопорушення:

1) невиконання приписів Державної архітектурно-будівельної інспекції 
та її територіальних органів щодо: 

а)  усунення  порушення  норм  законодавства  у  сфері  будівництва, 
містобудування та архітектури - у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян;

б)  надання  інформації  і  документів,  необхідних  для  здійснення 
державного  архітектурно-будівельного  контролю  -  у  розмірі  500 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в)  зупинення  підготовчих  та  будівельних  робіт,  які  не  відповідають 
вимогам законодавства,  державних стандартів, норм і правил, архітектурним 
вимогам,  рішенням,  технічним  умовам  та  іншим  нормативно-правовим 
актам,  місцевим  правилам  забудови  населених  пунктів,  здійснюються  без 
реєстрації  декларації  про  початок  їх  виконання  або  дозволу  на  виконання 
будівельних  робіт  на  об’єктах  підвищеної  небезпеки  -  у  розмірі  1  000 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

г)  зупинення  виготовлення  і  застосування  будівельних  матеріалів, 
виробів і конструкцій, що виготовленні з порушенням державних стандартів - 
у розмірі 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

д)  заборони  експлуатації  закінчених  будівництвом  об’єктів,  не 
прийнятих  в  експлуатацію  в  установленому  законодавством  порядку  -  у 
розмірі 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

е) зупинення надання послуг з водо-,  тепло-, газо-, електрозабезпечення 
на  об’єкти,  не  прийняті  в  експлуатацію  в  установленому  законодавством 
порядку - у розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

85



2)  недопущення  посадових  осіб  Державної  архітектурно-будівельної 
інспекції  та її  територіальних органів на об’єкти будівництва, підприємства 
будівельної  індустрії  незалежно  від  форм  власності,  для  виконання 
покладених  на  них  функцій  –  у  розмірі  500  неоподатковуваних  мінімумів 
доходів громадян.

7.  Підприємства,  що  надають  технічні  умови  щодо  інженерного 
забезпечення  об'єкта  містобудування,  несуть  відповідальність  у  вигляді 
штрафу  за  такі  правопорушення  –  за  надання  недостовірної  інформації  у 
складі раніше наданих технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта 
містобудування,  відмову  у  наданні  технічних  умов  щодо  інженерного 
забезпечення  об'єкта  містобудування  або  порушення  строку  їх  надання;  не 
укладення  договору  про  забезпечення  об’єкта  містобудування  на  підставі 
наданих  технічних  умов  або  не  підключення  об’єкту  містобудування  до 
інженерних мереж згідно з технічними умовами та укладеним договором про 
забезпечення  об’єкта  містобудування  –  у  розмірі  5000  неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

Стаття 4. Органи, уповноважені розглядати справи про 
правопорушення у сфері планування і забудови територій

Справи про правопорушення, передбачені цим Законом, розглядаються 
Державною  архітектурно-будівельною  інспекцією  та  її  територіальними 
органами. 

Стаття 5. Порядок накладення та стягнення штрафів за 
правопорушення у сфері планування і забудови територій

1.  Порядок  накладення  та  стягнення  штрафів  за  правопорушення  у 
сфері  планування  і  забудови  територій  визначається  Кабінетом  Міністрів 
України.

2. Штраф підлягає зарахуванню у розмірі 20 відсотків – до державного 
бюджету,  70  відсотків  –  до  місцевого  бюджету  органів  місцевого 
самоврядування за місцем розташування об’єкта або за місцем виготовлення 
будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, 10 відсотків – до спеціального 
фонду  державного  бюджету  Державної  архітектурно-будівельної  інспекції, 
кошти  якого  спрямовуються  на  фінансування  діяльності  Державної 
архітектурно-будівельної інспекції та її територіальних органів.

Штраф,  накладений  за  правопорушення  при  будівництві  лінійних 
об’єктів,  розташованих  на  території  двох  і  більше  адміністративно-
територіальних одиниць підлягає зарахуванню у розмірі  -  90 відсотків – до 
державного  бюджету,   10  відсотків  –  до  спеціального  фонду  державного 
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бюджету  Державної  архітектурно-будівельної  інспекції,  кошти  якого 
спрямовуються  на  фінансування  діяльності  Державної  архітектурно-
будівельної інспекції.

3.  Постанови  про  накладення  штрафів  за  правопорушення  у  сфері 
планування  і  забудови  територій,  винесені  посадовими  особами  Держаної 
архітектурно-будівельної  інспекції  та  її  територіальних  органів,  є 
виконавчими  документами  і  підлягають  виконанню  у  порядку, 
встановленому законодавством.

4.  Штраф  підлягає  сплаті  у  п’ятнадцятиденний  термін  з  дня  його 
накладення. 

Копія  платіжного  документа,  завіреного  обслуговуючим  банком,  що 
засвідчує  факт  сплати  повної  суми  штрафу,  надсилається  Державній 
архітектурно-будівельній  інспекції  або  її  територіальному  органу,  яка  його 
наклала. 

У  разі  несплати  штрафу  у  зазначений  термін,  після  набрання 
постановою  законної  сили,  другий  примірник  постанови  направляється  до 
державної  виконавчої  служби  для  виконання  постанови  в  примусовому 
порядку.

 Не  підлягає  виконанню  постанова,  якщо  її  не  було  звернуто  до 
виконання протягом трьох років з дня винесення. 

У  разі  оскарження  постанови  до  суду  перебіг  строку  давності 
зупиняється до набрання рішенням суду законної сили. 

Постанова набирає законної сили через 10 днів після закінчення строку 
для її оскарження в судовому порядку, якщо її не було оскаржено. 

Стаття 6. Оскарження рішень у справах про правопорушення у сфері 
планування і забудови територій

Постанову може бути оскаржено до суду протягом 15 днів з моменту 
винесення,  при  цьому,  в  цей  же  термін  порушник  повідомляє  Державну 
архітектурно-будівельну інспекцію або її  територіальний орган, яка винесла 
постанову, про оскарження постанови в судовому порядку.  
            У разі оскарження постанови в судовому порядку, якщо її не буде  
скасовано,  постанова  набирає  законної  сили  після  набрання  законної  сили 
рішенням суду. 
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