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План 
• Поняття та значення планування території 

України  

• Рівні планування в Україні. 

• Види документації з планування. 
Генеральний план населеного пункту. 
Детальний план території.  

• План зонування території. Співвідношення з 
цільовим призначенням земель. 

• Містобудівний кадастр. Поняття, порядок 
взаємодії із земельним кадастром. 
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Планування і забудова територій 
- діяльність державних органів, органів місцевого 
самоврядування, юридичних та фізичних осіб, яка передбачає: 

1) прогнозування розвитку територій; 

2) забезпечення раціонального розселення і визначення 
напрямів сталого розвитку територій; 

3) обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням; 

4) взаємоузгодження державних, громадських та приватних 
інтересів під час планування і забудови територій; 

5) визначення і раціональне взаємне розташування зон 
житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, 
природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших 
зон і об’єктів; 

6) встановлення режиму забудови територій, на яких 
передбачено провадження містобудівної діяльності; і т.д. 
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• Інструментом державного регулювання 
планування територій є містобудівна 
документація, яка поділяється на 
документацію державного, регіонального та 
місцевого рівнів. 

• Містобудівна документація розробляється на 
паперових і електронних носіях на оновленій 
картографічній основі в цифровій формі як 
набори профільних геопросторових даних у 
державній геодезичній системі координат УСК-
2000 і єдиній системі класифікації та кодування 
об’єктів будівництва для формування баз 
даних містобудівного кадастру. 
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Рівні планування 
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Державний 

Регіональний 

Місцевий 



Державний рівень планування 

• Шляхом розроблення Генеральної схеми 
планування території України, схем 
планування окремих частин території 
України, а також внесення змін до них. 

• Експертиза містобудівної документації 

• Фінансування – кошти Державного бюджету 

• Закон України «Про Генеральну схему 
планування території України» 07.02.2002 
№ 3059-III 
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Генеральна схема планування 
території України 

визначає пріоритети та концептуальні 
вирішення планування і використання 
території країни, вдосконалення систем 
розселення та забезпечення сталого розвитку 
населених пунктів, розвитку виробничої, 
соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури, формування національної 
екологічної мережі. 
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Генеральна схема планування 
території України 

складається з текстових та графічних 
матеріалів, у яких: 
1) наведено результати аналізу стану 
використання території України; 
2) визначено основні напрями використання 
території України; 
3) викладено пропозиції щодо реалізації 
Генеральної схеми. 
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Стан використання території України 
• Диспропорції використання  території (щодо 

освоєння території, забудови виробничих територій, 
мало природоохоронний, рекреаційних, 
оздоровчих території тощо). 

• Санітарно-епідемічний та екологічний стан території 
України, рівень природно-техногенної безпеки 
(виробництво з ресурсозатратними, екологічно 
небезпечними технологіями, високий рівень 
забруднення н.п.с. Тощо) 

• Система розселення (надмірна концентрація 
населення і виробництва у великих 
містах; уповільнений розвиток більшості середніх і 
малих міст, селищ та сіл тощо) 

відсутність науково обґрунтованої загальнодержавної 
стратегії ефективного використання території країни. 
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Основні напрями використання території 
України 

• за видами та режимами переважного використання визначено:  
1) території з інтенсивною, переважно промисловою, міською житловою та 
громадською забудовою (зона урбанізації), в тому числі: 
      з критичним рівнем виробничо-містобудівного освоєння (центральна частина 
Донбасу, міста з населенням понад 500 тис. чоловік, а також міста Севастополь, 
Сімферополь та Херсон, їх приміські зони); 
      з високим рівнем виробничо-містобудівного освоєння (приміські зони Києва, 
Черкас, Чернігова, Житомира, Вінниці, Полтави, Сум і Кіровограда, райони, що 
оточують центральну частину Донбасу); 
      із середнім рівнем виробничо-містобудівного освоєння (Красноперекопський, 
Керченський промислові райони Автономної Республіки Крим, Нікопольський 
марганцеворудний басейн та Західний Донбас; території, що прилягають до 
решти обласних центрів та розвинених промислових центрів з населенням понад 
50 тис. чоловік, які відіграють роль переважно міжрайонних центрів розселення); 
 2) території переважно агропромислового виробництва та сільської забудови 
(зона сільського господарства); 
  3) території та об'єкти природно-заповідного фонду, ліси, водно-болотні угіддя, 
землі водного фонду, рекреаційного та оздоровчого призначення, інші природні 
території, важливі для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття 
(зона національної екологічної мережі); 
 4) території (зона) радіаційного забруднення. 
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Основні напрями використання 
території України 

передбачено напрями діяльності для 
вдосконалення систем розселення, 
створення умов сталого розвитку населених 
пунктів; 

визначено території, розвиток яких 
потребує державної підтримки; 

визначено заходи щодо розвитку соціальної 
та інженерно-транспортної інфраструктури 
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Реалізація генеральної схеми 
два етапи: 2001-2010 та 2011-2020 роки 
На першому етапі передбачається: 
 удосконалення законодавчого, наукового, 

інформаційного, проектного, організаційного 
забезпечення планування території на 
загальнодержавному рівні;  

 організація проведення моніторингу реалізації 
Генеральної схеми; 

 здійснення першочергових заходів щодо планування 
території відповідно до вирішень Генеральної схеми, які 
забезпечуватимуть досягнення найбільшого 
економічного, соціального та екологічного ефекту. 

На другому етапі передбачається здійснення заходів щодо 
планування території відповідно до вирішень Генеральної 
схеми та проведення моніторингу її реалізації. 
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схеми планування окремих частин 
території України 

• кількох областей, узбережжя Чорного та 
Азовського морів, гірських територій Карпат, 
територій, що зазнали радіоактивного 
забруднення внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, та інших територій з підвищеним 
техногенним навантаженням чи ризиком 
виникнення надзвичайних ситуацій 

• Розробляються за рішенням КМУ 
• Замовник - Верховна Рада Автономної 

Республіки Крим, відповідні обласні ради 
• затверджуються рішенням замовників схем 
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Регіональний рівень 

• здійснюється шляхом розроблення схем 
планування території Автономної 
Республіки Крим, областей та районів 

• За рішенням Ради міністрів АРК, обласних 
(районних) державних адміністрацій 
можуть розроблятися схеми планування 
окремих частин Автономної Республіки 
Крим, областей (районів). 

• Замовник – ВР АРК, обласні і районні ради. 
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Розроблення та затвердження схем 
на регіональному рівні 

• Рішення приймає Верховна Рада Автономної 
Республіки Крим, відповідна обласна або 
районна рада. 

• Організація розроблення та внесення змін до 
схем планування - здійснюється відповідно 
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласними та районними державними 
адміністраціями. 

• затверджуються рішенням відповідних рад за 
умови отримання позитивного висновку 
державної експертизи. 
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Реалізація схем планування на 
регіональному рівні 

• здійснюється шляхом розроблення, затвердження і 
виконання відповідних програм економічного і 
соціального розвитку. 

• Рада міністрів АРК, обласні та районні державні 
адміністрації забезпечують проведення моніторингу 
реалізації схем планування території АРК, областей та 
районів. 

• У разі зміни соціально-економічних показників, на 
основі яких розроблено схеми планування території 
Автономної Республіки Крим, області, району, або 
виникнення потреби у розміщенні об’єктів державного, 
регіонального значення Верховна Рада Автономної 
Республіки Крим, обласна або районна рада приймають 
рішення про розроблення чи про внесення змін до 
схеми планування відповідної території. 

 16 



Місцевий рівень 

• розроблення та затвердження генеральних планів 
населених пунктів, планів зонування територій і 
детальних планів території, їх оновлення та 
внесення змін до них. 

• Містобудівна документація на місцевому рівні може 
бути оновлена за рішенням місцевих рад. 
Оновлення містобудівної документації передбачає: 
1) актуалізацію картографо-геодезичної основи; 2) 
перенесення з паперових носіїв у векторну цифрову 
форму;3) приведення містобудівної документації у 
відповідність із вимогами законодавства у сфері 
містобудівної діяльності, будівельних норм, 
державних стандартів і правил. 
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 Генеральний план населеного 
пункту 

• є основним видом містобудівної документації 
на місцевому рівні, призначеної для 
обґрунтування довгострокової стратегії 
планування та забудови території населеного 
пункту. 

• Після його затвердження розробляється план 
земельно-господарського устрою, який після 
затвердження останнього стає невід’ємною 
частиною генерального плану. 

• У його складі може бути план зонування  
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 Генеральний план населеного 
пункту 

• розробляється та затверджується в 
інтересах відповідної територіальної 
громади з урахуванням державних, 
громадських та приватних інтересів. 

• Коли населення до 50 тисяч осіб - 
генеральні плани можуть поєднуватися з 
детальними планами всієї території таких 
населених пунктів. 
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 Генеральний план населеного 
пункту 

• Для населених пунктів, занесених до Списку 
історичних населених місць України (Львів, Вінниця, 
Дніпропетровськ, Луцьк, Броди, Старий Самбір, 
Золочів, Жовква, Винники…), в межах визначених 
історичних ареалів у складі генерального плану 
населеного пункту визначаються режими 
регулювання забудови та розробляється історико-
архітектурний опорний план, в якому зазначається 
інформація про об’єкти культурної спадщини. 

• Порядок розроблення історико-архітектурного 
опорного плану населеного пункту, затв. Наказ 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 
02.06.2011 N 64 
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Історико-архітектурний опорний 
план 

• науково-проектна документація, яка розробляється у складі 
генеральних планів історичних населених місць. 

• погоджується та затверджується у складі містобудівної документації 

• містить узагальнену характеристику об'єктів нерухомої культурної та 
природної спадщини, їх територій та зон охорони 

• розробляється на замовлення виконавчих органів місцевого 
самоврядування суб'єктами господарювання, спеціалізованими у 
сфері вивчення, охорони і використання культурної спадщини, які 
мають у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний 
сертифікат 

• Дані з цього вносяться до містобудівного кадастру та 
використовуються при складанні містобудівних умов та обмежень, 
підготовці завдань на проектування, розробленні і погодженні 
відповідних видів проектної документації, передбаченої законами 
України. 
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 Генеральний план населеного 
пункту 

Замовники – виконавчі органи с/с/м ради, Київська і 
Севастопольска МДА  
Вони ж організовують розроблення, внесення змін та 
подання генерального плану населеного пункту на 
розгляд відповідної сільської, селищної, міської ради) 
Рішення про розроблення, затвердження і зміни 
приймає с/с/м рада 
Строк дії - не обмежується 
Зміни - не частіше, ніж один раз на п’ять років 
Не може бути обмежень щодо доступу до ГПнп 
ГП міста – експертиза містобудівної документації 
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Виконавчі органи с/с/м рад, К. і С. 
МДА 

1) подають пропозиції до проекту відповідного місцевого бюджету на 
наступний рік або про внесення змін до бюджету на поточний рік щодо 
потреби у розробленні містобудівної документації; 
2) визначають в установленому законодавством порядку розробника ГП, 
встановлюють строки розроблення та джерела його фінансування; 
3) звертаються до ОДА, РМ АРК(для міст обласного та республіканського 
АРК значення), центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері містобудування (для міст Києва 
та Севастополя) щодо визначення державних інтересів для їх урахування 
під час розроблення генерального плану населеного пункту; 
4) повідомляють через місцеві ЗМІ про початок розроблення ГП та 
визначають порядок і строк внесення пропозицій до нього фізичними та 
юридичними особами; 
5) забезпечують попередній розгляд матеріалів щодо розроблення ГП 
архітектурно-містобудівними радами відповідного рівня; 
6) узгоджують проект ГП з ОМС, що представляють інтереси суміжних 
територіальних громад, з метою врегулювання питань планування 
територій у приміських зонах. 
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Детальний план території 
• розробляється з метою визначення планувальної 

організації і функціонального призначення, 
просторової композиції і параметрів забудови та 
ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, 
іншої частини території населеного пункту, 
призначених для комплексної забудови чи 
реконструкції. 

• у межах населеного пункту - уточнює положення 
ГПнп та визначає планувальну організацію і 
розвиток частини території 

• За межами населеного пункту - розробляється 
відповідно до схеми планування території (частини 
території) району та/або області з урахуванням 
державних і регіональних інтересів. + розробляється 
на підставі розпорядження відповідної РДА 
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Детальний план території 
визначає: 
1) принципи планувально-просторової організації забудови; 
2) червоні лінії та лінії регулювання забудови; 
3) функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи 
декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними 
нормами, державними стандартами і правилами; 
4) містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування 
території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із 
планом зонування території; 
5) потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх 
розташування; 
6) доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови; 
7) черговість та обсяги інженерної підготовки території; 
8) систему інженерних мереж; 
9) порядок організації транспортного і пішохідного руху; 
10) порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у 
формуванні екомережі; 
11) межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів (у разі 
відсутності плану зонування території). 

25 



Детальний план території 

• Рішення про розроблення та внесення змін: в 
межах нп – с/с/м рада; за межами нп – РДА, а 
в разі відсутності адміністративного району - 
відповідно РМ АРК, ОДА, К. і С. МДА. 

• Замовник – виконавчий орган с/с/м ради, К. і 
С. МДА, а за межами нп - РДА, а в разі 
відсутності адміністративного району - 
відповідно РМ АРК, ОДА, К. і С. МДА. Замовник 
організовує розроблення 
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Детальний план території 
• у межах населеного пункту розглядається і 

затверджується виконавчим органом сільської, 
селищної, міської ради протягом 30 днів з дня його 
подання, а за відсутності затвердженого в 
установленому цим Законом порядку плану 
зонування території - відповідною сільською, 
селищною, міською радою.  

• за межами населеного пункту розглядається і 
затверджується відповідною районною державною 
адміністрацією протягом 30 днів з дня його подання, 

• не підлягає експертизі. 

• внесення змін - за умови їх відповідності ГПнс та 
плану зонування території. 
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План зонування 
• розробляється на основі ГПнп (у його складі або як 

окремий документ) з метою визначення умов та 
обмежень використання території для містобудівних 
потреб у межах визначених зон 

• розробляється з метою створення сприятливих умов 
для життєдіяльності людини, забезпечення захисту 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, запобігання надмірній 
концентрації населення і об’єктів виробництва, 
зниження рівня забруднення н.п.с, охорони та 
використання територій з особливим статусом, у 
тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної 
спадщини, а також земель с/г призначення і лісів. 

• встановлює функціональне призначення, вимоги до 
забудови окремих територій (функціональних зон) 
населеного пункту, їх ландшафтної організації. 
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План зонування 

• обов’язковими для врахування під час зонування 
відповідної території є параметри використання 
території та будівель, запропонованих для 
розташування у межах декількох земельних ділянок або 
окремої земельної ділянки, зокрема функціональне 
призначення, граничні поверховість та площа забудови, 
можливе розміщення на ділянці 

• Замовники - виконавчі органи с/с/м ради, Київська і 
Севастопольска МДА  

• Внесення змін - за умови їх відповідності ГПнс 
• затверджується на пленарних засіданнях сільської, 

селищної, міської ради протягом 30 днів з дня його 
подання. 

• не підлягає експертизі. 
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Містобудівний кадастр 

• Це державна система зберігання та використання 
геопросторових даних про територію, адміністративно-
територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні 
умови, інформаційних ресурсів будівельних норм, 
державних стандартів і правил для задоволення 
інформаційних потреб у плануванні територій та 
будівництві, формування галузевої складової державних 
геоінформаційних ресурсів 

• З урахуванням відповідної території, складу та ступеня 
деталізації кадастрових даних у системі ведення 
містобудівного кадастру виділяється державний, 
регіональний, районний та міський рівень. 
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Участь громадськості при 
розроблення проектів містобуд. 

документації 
•  Порядок проведення громадських слухань 

щодо врахування громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні, затв. ПМКУ від 
25 травня 2011 р. N 555 

• с/с/м ради, їх в.о. забезпечують 

• В.о. с/с/м рад у 2-тиж. строк оприлюднюють 
прийняті органами місцевого самоврядування 
рішення щодо розроблення проектів 
містобудівної документації – ЗМІ, сайт. 
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Участь громадськості 
• Повідомлення про початок процедури 

розгляду та врахування пропозицій 
громадськості у проекті містобудівної 
документації: мета, склад та зміст 
містобудівної документації; відомості про 
замовника та розробника проектів 
містобудівної документації та підстави для їх 
розроблення; місце і строки ознайомлення з 
проектом містобудівної документації; ПО ОМС, 
відповідальну за організацію розгляду 
пропозицій; строк подання і строк завершення 
розгляду пропозицій; заплановані 
інформаційні заходи 
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Участь громадськості 
• Пропозиції до проектів містобудівної документації 

мають право подавати: 
  1) повнолітні дієздатні ФО, які проживають на території, 
щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної 
документації на місцевому рівні; 

• 2) ЮО, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на 
території, щодо якої розроблено відповідний проект 
містобудівної документації на місцевому рівні; 
 3) власники та користувачі земельних ділянок, 
розташованих на території, щодо якої розроблено 
проект містобудівної документації, та на суміжних з нею 
територіях; 
 4) представники органів самоорганізації населення, 
діяльність яких поширюється на відповідну територію; 
 5) народні депутати України, депутати відповідних 
місцевих рад. 
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Участь громадськості 

• Пропозиції: письмова форма, ПІБ, місце 
проживання, обґрунтування, підпис 

• Реєструються ОМС і розглядаються розробником і 
замовником проектів у місячний строк --- відповідь 
(врахування або відмова) 

• Якщо відповідь не може надати самостійно 
розробник чи замовник, або є спірні питання – 
повідомл.  ОМС – утворення погоджувальної комісії 
(тиждень після закінчення строку подання 
пропозицій, 25-55 осіб, протягом 2 тижнів розглядає 
питання – рішення) 
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