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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ 
ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ 

Врахування публічних інтересів при здійсненні містобудівної діяль-
ності, а тому і при використанні земель громадської забудови має важливе 
практичне значення. Адже для забезпечення нормального функціонування 
населених пунктів, для підвищення комфорту їх населення завжди постає 
питання будівництва тих чи інших будівель і споруд громадського призна-
чення. Однак, не все населення приймає таке будівництво, інколи люди ви-
ступають проти зведення певних будівель і споруд, при цьому наголошую-
чи, що порушуються їх законні, тобто публічні інтереси. Спробуємо зро-
зуміти, що ж таке "публічні інтереси". 

Розглядом категорії "публічний інтерес" займаються науковці різних 
галузей права, адже ця категорія має міжгалузевий характер. 

Під публічним суспільним інтересом, на думку Ю.О. Тихомирова, 
треба розуміти суспільні інтереси, які можна розглядати як узагальнення 
особистих, групових інтересів, без задоволення та реалізації яких немож-
ливо, з одного боку, реалізувати приватні інтереси осіб, а з іншого - немо-
жливо забезпечити цілісність, стабільність та нормальний розвиток органі-
зацій, держав, націй, соціальних прошарків та суспільства в цілому. Нау-
ковець також вважає, що властивістю публічного інтересу є його державна 
підтримка та правовий захист [1, с. 33]. 

Представник науки господарського права О.М. Вінник визначає пуб-
лічними інтересами відображені в праві відгаромонізовані, збалансовані 
певним чином інтереси держави як організації політичної влади, а також 
інтереси всього суспільства (спільні інтереси його членів), значної його ча-
стини, в т. ч. територіальних громад, соціальних груп, особливо тих з них, 
які власними силами за допомогою правових засобів неспроможні захис-
тити свої інтереси (в господарському праві це дрібні підприємці, спожива-
чі, наймані працівники) і тому потребують державної підтримки, за відсут-
ності якої велика ймовірність виникнення кризових явищ у суспільстві 
[2, с.23]. 
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Російський науковець К. Тот'єв звертає увагу на те, що публічність 
інтересу означає, що його суб'єктом (носієм) є суспільство як органічне 
ціле. Найбільшою мірою спільності володіють інтереси всього суспільства. 
Вони відображають базові потреби людей і у багатьох зумовлюються не-
обхідністю соціального розвитку [3, с. 25]. 

Галунько В.В. розглядає публічний інтерес як важливі для значної 
кількості фізичних та юридичних осіб потреби, які відповідно до законода-
вчо встановленої компетенції забезпечуються публічною адміністрацією 
[4, с. 182]. 

Дослідження публічного інтересу має своє прикладне значення і для 
земельного права. На думку Л.В. Ришкової це, перш за все, визнання на 
конституційному рівні землі як основного національного багатства, що пе-
ребуває під особливою охороною держави. Крім того, визнання державою 
права на безпечне для життя і здоров'я довкілля зумовлює необхідність за-
стосування публічно-правових засобів для забезпечення виконання цих 
положень. Публічно-правові приписи в земельному праві стосуються ком-
петенції державних органів управління у сфері регулювання земельних 
відносин, визначення цільового призначення земель, встановлення катего-
рії земель тощо [5, с. 253]. 

Законом України "Про основи містобудування" у ст. 5 визначено, 
що при здійсненні містобудівної діяльності повинні бути забезпечені ура-
хування державних та громадських інтересів при плануванні та забудові 
територій. Забезпечення публічних інтересів є характерним саме при вико-
ристанні земель громадської забудови. В першу чергу, це обумовлено тим, 
що серед будівель і споруд, що можуть знаходитися па цих землях перева-
жають такі, що мають важливе соціальне значення (будівлі шкіл, лікарень, 
дитячих садків, державних органів та органів місцевого самоврядування 
тощо). Такі будівлі призначені для задоволення інтересів великої кількості 
населення, а не окремих громадян. Тому вони, як правило, займають 
центральне місце в межах населених пунктів. Тобто, наприклад, будівлі, в 
яких розташовуються органи місцевого самоврядування або державні ор-
гани знаходяться не десь на околицях міста, села, а саме поближче до 
центру. Теж саме можна сказати і про інші громадські будівлі. 

Важливе значення в забезпеченні публічних інтересів при викорис-
танні земель громадської забудови мають громадські слухання. Так, в За-
коні України "Про регулювання містобудівної діяльності" підлягають гро-
мадським слухання розроблені в установленому порядку проекти містобу-
дівної документації на місцевому рівні: 1) генеральний план населеного 
пункту; 2) план зонування території; 3) детальний план території. Раніше 
діючим Законом України "Про планування і забудову територій" окрім 
вищеназваних проектів містобудівної документації на місцевому рівні, об-
говоренню на громадських слуханнях підлягали містобудівні обгрунтуван-
ня розміщення об'єктів містобудування, тобто будівництво окремого 
об'єкту. Тому можна констатувати факт, що з втратою чинності Законом 
України "Про планування і забудову територій" зменшився вплив громад-
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ськості на здійснення забудови. Однак, можливо ця зміна була доцільною? 
Адже, для врахування громадських інтересів при будівництві окремих 
об'єктів містобудування важливим є дотримання законності, в тому числі 
дотримання передбачених процедур, дотримання норм представництва 
громадян, прийняття лише передбачених законодавством рішень. В рані-
ше діючому Законі не були передбачені ані норми представництва грома-
дян на громадському обговоренні, ані які з інтересів громадян є законни-
ми, а які ні, а також, які рішення можуть прийматися громадянами і як їх 
повинні використовувати забудовники. Тому вважається за доцільне роз-
робити або підзакопний нормативно-правовий акт, або внести зміни до 
ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", в яких 
би ці питання були вирішені. 

Також слід зазначити, що при будівництві споруд громадської бе-
реться до уваги саме задоволення ними публічних інтересів. Це проявля-
ється в тому, що земельні ділянки для такого будівництва можуть бути ви-
лучені у приватних власників для суспільних потреб чи з мотивів суспіль-
ної необхідності. В цьому випадку йдеться про співвідношення публічних 
інтересів всієї спільноти, що проживає на певній території, з інтересами 
приватних власників. Можна зробити висновок, що публічні інтереси пе-
реважають над приватними. 

Публічний інтерес з приводу земель громадської забудови виявля-
ється в необхідності раціонального їх використання, збереження цих зе-
мель та недопущенні скорочення їх площі. Уявляється, що саме публічний 
інтерес повинен стояти в центрі і бути вихідним при визначені питань сто-
совно доцільності чи недоцільності здійснення будівництва громадських 
будівель та споруд на землях громадської забудови. 
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