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Вступне слово 
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План 

• Законодавство у сфері містобудівної 
діяльності 

• Містобудівна діяльність: поняття і зміст 

• Суб’єкти містобудування: загальні 
положення 
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Законодавство 

• Закон України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» 

• Закон України «Про основи містобудування» 

• Закон України «Про архітектурну діяльність» 

• Закон України  «Про інвестиційну діяльність» 

• Закон України «Про інститути спільного 
інвестування (пайові і корпоративні інвестиційні 
фонди)» 
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Містобудівна діяльність 
(ст. 1 Закону України «Про основи 
містобудування») 
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це цілеспрямована діяльність державних органів, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по 

створенню та підтриманню повноцінного життєвого 

середовища, яка включає прогнозування розвитку 

населених пунктів і територій, планування, забудову 

та інше використання територій, проектування, 

будівництво об'єктів містобудування, спорудження 

інших об'єктів, реконструкцію історичних населених 

пунктів при збереженні традиційного характеру 

середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів 

культурної спадщини, створення інженерної та 

транспортної інфраструктури. 



Будівництво у Львові 
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Скандальне будівництво  
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Друга Ратуша у Львові 
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Вул. Лукаша: 
- Історичний ареал міста – 

погодження Мінкультури 
-  17 поверхів замість 15 (генплан) 
- Площа  



Суб’єкти містобудування 

• органи виконавчої влади,  

• Верховна Рада Автономної Республіки 
Крим, Рада міністрів АРК,  

• органи місцевого самоврядування,  

• фізичні та юридичні особи 
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Суб’єкти містобудування 
Закон України «Про відповідальність за 
правопорушення у сфері містобудівної діяльності» 

Правопорушеннями у сфері містобудівної діяльності є 
протиправні діяння (дії чи бездіяльність) суб'єктів 
містобудування - юридичних осіб та фізичних  

осіб - підприємців, що призвели до невиконання або 
неналежного виконання вимог,  

установлених законодавством,  

будівельними нормами,  

державними стандартами  

і правилами. 
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Замовник-Забудовник 

• Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
сприяння будівництву» від 16.09.2008 р. – в 
ЗУ «Про архітектурну діяльність» - 
замовник (забудовник) 

• Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. - 

замовник 
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Замовник-Забудовник 

• замовник - фізична або юридична особа, 
яка має у власності або у користуванні 
земельну ділянку, подала у встановленому 
законодавством порядку заяву 
(клопотання) щодо її забудови для 
здійснення будівництва або зміни (у тому 
числі шляхом знесення) об'єкта 
містобудування (ЗУ «Про архітектурну 
діяльність») 
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Замовник-забудовник 

• Закон України «Про фінансово-кредитні 
механізми та управління майном при 
будівництві житла і операціях з 
нерухомістю» -  Забудовником може бути 
особа, яка згідно із законодавством має 
право на виконання функцій замовника 
будівництва для спорудження об'єктів 
будівництва та уклала договір з 
управителем. 
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Замовник-забудовник 

• ПКМУ «Про внесення змін до деяких актів 
Кабінету Міністрів України з питань 
забезпечення молоді житлом» від 15 липня 
2005 р. N 592 забудовник - особа, яка у 
встановленому законодавством  
порядку отримала право на використання 
земельної ділянки  для  
спорудження об'єктів житлового будівництва 
або згідно з укладеними  
договорами має право розпоряджатися 
житловою площею у будинках,  
які будуються (реконструюються) 
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Інвестор 
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Замовник-Забудовник-Інвестор 

• Якщо взяти до уваги, що забудовник може 
вступати у правовідносини щодо спорудження 
об’єкта нерухомості на власній земельній 
ділянці самостійно, від свого імені фінансувати 
цей об’єкт та набувати право власності на 
нього в установленому порядку, то функції 
забудовника ототожнюються із функціями 
інвестора в частині фінансування будівництва 
та функціями замовника  - стосовно 
підрядників, які безпосередньо будують такий 
об’єкт. 
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Замовник-Забудовник 

• Власником 
об'єкта 
будівництва або 
результату інших 
будівельних 
робіт є 
замовник, якщо 
інше не 
передбачено 
договором. (ст. 
876 ЦК) 
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Проектувальник 

Порядок розроблення  
проектної документації  
на будівництво об'єктів,  
затв. ПКМУ від 16.05.2011  № 45 
• проектувальник - юридична особа, яка має у 

своєму складі відповідних виконавців, що 
згідно із законодавством одержали 
кваліфікаційний сертифікат, або фізична особа, 
яка згідно з законодавством має відповідний 
кваліфікаційний сертифікат  
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Проектувальник 

• генеральний 
проектувальник - 
проектувальник, який за 
згодою замовника 
залучає до виконання 
робіт третіх осіб 
(субпроектувальників); 

 

• субпідрядний 
проектувальник - 
проектувальник, який у 
порядку, визначеному 
договором підряду та на 
підставі договору 
субпідряду, укладеного 
з генпроектувальником, 
залучається до 
виконання робіт. 
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Підрядник 

• суб’єкт підприємницької діяльності, який 
укладає договір підряду на будівництво 
об’єктів та відповідно до умов цього 
договору виконує роботи та передає їх 
замовникові. 
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• Положення про Державну архітектурно-
будівельну інспекцію України, затв. ПКМУ 
від 9 липня 2014 р. № 294  

• ЦОВВ, який реалізує державну політику з 
питань державного архітектурно-
будівельного контролю та нагляду 

• Основні напрями: архітектурно-будівельний 
контроль, дозвільні процедури, 
ліцензування 
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Експертна організація 
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Обов’язковій експертизі підлягають проекти будівництва 
об’єктів, які: 
1) належать до IV і V категорій складності, - щодо 
додержання нормативів з питань санітарного та 
епідеміологічного благополуччя населення, екології, 
охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, 
ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності, 
довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки 
та інженерного забезпечення; 
2) споруджуються на територіях із складними інженерно-
геологічними та техногенними умовами, - в частині 
міцності, надійності та довговічності будинків і споруд; 
3) споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів 
державних і комунальних підприємств, установ та 
організацій, а також кредитів, наданих під державні 
гарантії, якщо їх кошторисна вартість перевищує 300 тисяч 
гривень, - щодо кошторисної частини проектної 
документації. 
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ОМС, ДА 

Департамент архітектури та 
розвитку містобудування ЛОДА  

Департамент  
містобудування ЛМР 

Відділ містобудування  
та архітектури  Золочівської  
РДА 


