
Tm omm Ao /.В. · 
.:~~Ї1'чk#* 

кафед{>и <e>te.?toiiO.'O та а;рарІЮ<'r> npaoa 
J Іаціона.«~tо.>о yнt~llfi<Wf} ~l()plюii'UIO ахадєw.о } ·,.р,lЇ;.іІ/ 

i.u~нj ЯрО<·.~ава Hy<І{JQW• 

ОСОГ ... lПІЮСП ЗОЮВАІОіЯ ЗBfF-IJЬ У М~:ЖАХ 
СІ.ТhСЬЮІХ НАСЕ.tЕВВХ ffi1Jk."ТШ 

:kм.і.І Є <';LЧ((h) 1 Uafu\.1JIO!ПIIIWИX СК:Г.UІ06Ю ~:UЬІЮі Ї фіианс:ОІІОЇ 

ос"они •ncncвoro сз\Іо&р•;.~)'І!аRЮІ. що rrpн>to ваоІtа~сно у ст. 14с Конс-r•П)"· 
аіі УО<р.>іrи. ~ нз тr. liiO Г..де-rься rrpo сідь.;м.і тqщrор1 .ІІе ВШС)~ 
p03BHReR~ ІІJ.Ю'ІПСЛОВі;"ТЬ ЧИ itnw Г3.1)'31 C)CDiЛЬROfO ВИробН\ШТВЗ.. 3 8Їд1'аJ\} 
na...:~:~ Ю.:Фtсісrь ПJtа:rників nо.!!ЗТІсіе ,.:.ю Nlct.,"e&oro бk>~c:J)·. t:() wожна C'l1llle'-' 

рі!"') ва m, що .tW1 opra.W. місцеІk!rо са."овр•JІувакRR в особі сі;п.рад. ·re"-'1JІ 

co.oro.'l)fi С 'ii!JRa~ стрnс:гіЧНИ\1 pet;)"J'CO" СL,t.<"ЬКОЇ fp0.\111.'U! 

13ідочо. uto •О>ІП!Іексшm роз•юо~ сі.Тh<:ь•и" тepRt<>piil значною ,fi. 
рuю Ja.1e:.Qfn ві;1 у;)Іоє>-uІІІL'<,НІUІ та rхнвоtт•)· хм~~ьипх &iдuocsm. й:~= 
з<>кре"а. wo 1:utровз.тжешц снст..-:чя >011)-.аtІІІЯ зеІ\Іе.1ь. дtрJІ<г.вноrо зем~ 

m.воГ~J К&.:І;ІС'Тр) '[3 Uiit~U~1UЦ 3e.N...1('}C'I'f'OIO j Зf.:\L-ІeBГ.OfUJ,"'u..""}"'ЗFUJ• CІ:tt.eь.-
XIfX ІСf'ІІІорw. охорон" Т'd ІІ\!Ін;rшеtm• ро.nочості q>ун-ів. y,soc.-o!Q.~CJІ>tl 
МОПі:uрІt~ Т'* HO;\"""IЬU!OfO р<:ІЗВІІТІ<)' .. е.1іорЗІІU ·.е\ІеJІЬ. 

Н Укrаїні .:всrе>.са зонуванНJІ ;e,terг,. по дonim.ttO")' ІW~о;орuстаІU<ІО з 
Ap<l~'81!111fJN І&po<po;r!io-1(}!:\lan<'lllП'< )").ІОВ, JП<O<.-ri ЗС'fеяь ДІ~ ynpaВ.liJU<Я 
зсм~lhоВІ1W1 рсс)'р<..-сt.МН "Та '1e,,n,..\;('J>JК"'r't-aaFНJІ\I ~ ~ежа:х iltь..""e:leRU'< nутпів 
- З3.ТИІШІСТІо01 II\.1:I&epGJCIIOIO. 

ЗаІ\.оно;tаRстно щu;to )Он~--я.ав ІU :le'\IU:Ь у wежах сL.,ьсьІМ.~ васеn.енвх 
f:}"JІI(J·B JR:IXO~ 8 с,-"д'ї СТЗІІОR.lеІ!JІІІ. ЙОГО OCliO&y С111J<ОІІ>1ЯТЬ 3C).I<:,Th

r!II:JI KI>!!<:J(C УкраїнИ Від ;:5 Ж<>ЗТRJІ :1101 р .• 1<а!о;ОНИ УжраїМ •ЛІ'О pcl}'JIIO

В.U<R.A ""стuб~зівпої ;n._,..,O<.m ві а 17 люто> о 1011 р., •Про v<:коt~и \lІс-то
іі~·.ІІуRЗ.ІПLО• ..Ц 16 .lІІСТОПа,:tа 199~ року. !{БН 16()..91 .t.'І.fісrоб).._,."ВЗRІІ• . 

143 



fll.Ш\ ванн. та заб)•ІJова · · 
" \ІІС..Ь.ХПХ 1 СLІ!ЬСЬІVГ( ПОС . . ., 

<~лщrування і забудова <i.t~>eьntx noce,,' елень.», ДJ;J" Б Z . .:-r ·'4 
"ІІСТ"Обудівноі' !ІОJ.).,ентаціі С!Lцд "L'<іст <н.ь». ДБН Б.І.І-7:2()07 •Сr<">ема 
ІІJІ та ..,..,_" · • • 110~.10" розроблен н" 

-·-.-:vкеняя схем n.raнyвaІt>u! територіJ <:і-т . · "' · "с.·с·-
<<СІ<с·~ма МІстобуJrіаноr д<>ІСУ').ІеRтиuії. C"r"' . "Р'UІІ», дБІ-І Б. 1. 1-9-20fN 
ПОГО;І:r.-еня,. та • ад. 1t.ІІСТ, '101'JI~OK ""З"'"' 

затвер=ІІІІJІ геп"""=m . ...- .~>.JенІ< 
njS>> та ЇR. -r-o....... ІХ МЗНІВ ClJfЬCLІ·'J!X tla.CC.lcf:l~''{ П\ІJ .. 

ОсІЮвшоm нpoб:rt\f;wи rt;Іан\'ВШІІІа ззб\· _ · 
RЗCCJICRIIX II}HKri~ С 33С"'3рЇлісn, .• об , , -~!ІОВІ! Гeplflopti; С ІL.:Ьі;>!;, 

. • \І ІСТ ).JlВROІ дО"'" ·нта . . . 
КОlІfТІВ у \fJСЦСВПХ бю.зжета_v -· . . "J ~"; 1111, RІДС\'1"НІ ~-г 

. _, ЯЗ ІІ ОНОВJJСШі.Я І ООднОЧ;J . . . ~ " t. 
Gpi'3I08 1 ІІИТаНЬ 3е,.С'.ТЬІІІІХ """"--nr' С ~ТІ<ВН& =••.11.r;j~ 
)\. ... • .--~,_18 щодо "РІ1ВЗТП'Jі1Шj "-' .. 
НІЮЮ ІІ ЦІ:rьоnоrо nps.tзвaчcш•sr. e.l .. : чаt.:тu і1 

1акоп у..,.,,;~ «Ilpo .., . ..",_ . .. ,......._ ,. •. ,.~вашrа wrcroб,д'a -- · 
чає, ЩІ) U.JaR)'R!lRRя тер;пор·. . . • 1 1101 ;tooтr.нocri. вищ •• 

_ . ІН на \І Іcueвot.t\· рuші '\:.іlіісню 
зроо.~еиНJІ та затвердження rеиершІьІІRХ • . . t-rь~я шлях~" ро-
зотваRПІ тepll'Т'nn·-. · І.rаюа uaceJttниx П\lІJ..ї1n t .. .,."_.· 

• --··-:'"' ~еr-.цшшх ІJ.Іапів Тернторії . . "=rk 
0сНОВІІІ!М М1С'f"ОбудіВНЮf ДОІ<)"fеН'r ' , , 

Іlлан в;осепевоru й''ІІ'І<1v Л . ? І ;<•СІІевоrо f1ІВНJІ с генсо<L.ьниіі 
• • · f'l!t'e сьоrо.1ш аосо оотяа Ії · · 

rraceлcttиx Л}'Нктів Rc: &tає ні rене . · . . LТЬІJІІ'"~ть сі..'Пм.:ьких 
території. ра.1ьuих n.татв СІ.Т, rrr П.1аІІів PQЗBHl ку їх 

В Уо-раj'ІІі tnlічуєтr.ся 28 447 с. . 
те 5177 (І 8%) R~ потребvооть rт.сь~их иаседенnх пуп• 'lІ.І. з RІL' :rn
иia. 23 270 (8.,.;,. . ·. розро6.1'СІІІІR (ономенн") reпcru.r.ьffii> IJ1a

- •І CL1ЬCL'JІX Rасе.lсНПХ r!)'ПІ<Ті 
(ОІІоюення) rенера.тьних uпзнів. о ПО'І}":бують розроІі. гнШІ 

Ро tро6кз нових ІІJJаR)'Вал~них . . 
П)'НкrіВ П.,.,.,..~ · . до_ ')'\fCH718 ~'IJI СІ,ІЬС!.ІШ' аа-"- · 

1-"" иu v\1 остзннrх .P0k18 ....... .... ю~ 
що без rснеральн()f'() планv Ч1І с 'jiOiml'!нo стрнмува:та;:, 3 )'J>.~'-)'ІІ<ІНRJІ того, 

. .. хе~ш плануванftя rеnит ·-
вс зовсw законно про~·-- . ,..., орн знз•ІІю простіш~ 
роб -•11 3е).ІJІЮ "" В:Ц3Ваn< ..... 

rm плануьапьної до• ... ·•с•rrац·- • - " у "<'ІрІІстува!fна; .•п• роз
джеті; часта З\Ііпа \Іісце'вh: '.' зазвrrча., op:n<yt' кошті" у місІІ~r"'"У бю-

- · ~о керІВНІЩl'ІІЗ нері=о 
f'І!'ЧJО(>лепої np11 ПОП""" -.~ h • ~- ее де 1n І!ехТ'\ О.JНПІfм вже 

~r-...u:u;ou\t)' ~eptвaun.rnQ 11 :zануJІа . - .. __ 
Важ:rиsn\І дОk)<\Іептu\t на :o.ric . ~ . . ·ІЬЕОІ /Іnk)").І~НТЗІ.ІІІ. 

ТСJ>ІІторіJ, J:квJ! \TO'fiiiOC Uевому рІВІІІ В/ІСТ}11ІІС Дe'tllJII,RRЙ П.lа'І 
' no.тoжeRRJІ ,·евера.'U>Ноrо "··-тз визначас П..lЗJJYВS..lьJІv 

0 
• _ · •и.ии~~- ,.~ІС~.1еноrо П\Т'~ї\' 

' • рr-ашзацою І РО18ІП'ОІС те 8' . . 
Е.'І'ЬСя ВІfІ(ОНЗВЧ•щ Opt"HO'f ,; • РІІТОf1ІІ. ІН З.Пзер:tJf."· 

• « • с.: .. ІЬСЬkО\ Се:1~ІІ1.Н - · - " днІ8 З ДRJІ ЙОГО fІО;tаПІІ.ІL а ••• . , ·. 01, \/ІСЬІ<ОІ f'цдІІ ПроТяrо" ]0 
· • -~ ВІДС'\'Т'ІІОСТІ IUJaRY ЗОІІ\'В -

ПО8ІдВОІо rшьемсою ·е. - . .. .. шт• терптuрн - Ь•.і-
б. ' с ІНТЦRІ>JО. ІІІІСЬ.КОЮ радою Д -
trьw дt.-та.lьюн,~ ЗOk'\'\te · ета.н.шrи n.1ан (- ншl-

. . нто~~r. з JІІ<омv псредбачаютьс . ·- . 
всрт "ере'А<і, б.rзrоУстрІіі • . ." ч~рвоя: -"'""· ·~-

1 Гови." nдан,.;.а.,ьw~:У! траnсnорТ) m ПІW~ходІІІ, зе.1ені JОЮІ і т.n. 
nщі ЮсrобvД)·н:u;ІІJІ докумеІІ'tО.І<, що Раш ше б) в невідОІІU1М n~•-

,. • • r nлан 10HY!!affil.t rcp - • 
основі l't'1tcpaльffnro n "' rпорп. n·\ш розроб.tSІtТЬС» на 

~ v щщ".- паселе-ного пун , ... ~ 
ЮІї- .о.ІОІ<)"<еrп)_ ПІІану • • - кту \У ••oro скн:щі абс• як сжре· • , •<Че.JЬно-госnо~зnсь~о . . 

--r го )'\..-роІО ... а мк-~1>бу..11Вf"І~"'~І Q 
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а;;З.lЗС І'Р) з Netoю визначеИWІ уwов •а обмежень aІІa:opнcr.urnJІ repm(lpii 
11JJЯ .\ІЇс-тобудuІJшХ nоч>сб у межах вюкачеrшх зон. Плап ЗОІіуJІЗння терн
mрії оОСС.1СІІШІ, •к і І't'нІUІав янверд"'~сrься сесією місцевої р:ци і та«>)~. 
не 11\ДІІJІГЗЄ ЖОДН ііІ ЄКСІІ~рnDЇ. 

Не 111.'1Жшо•щ на те. що закон .'lerwriзyвaв c·rapi !'еІіМnІш, пібералізував 
ПJХЩСД)']>И ЇХ роЗІJlП)'. ОО'ІежиІІ tpaa.' Іро}.LЩ!СЬ~'"ТЇ на ІІЛаІ!)'ВЗІtЬІІ}' ДОІ()'
меrтrацію тtІ розміщення об'єктів будівшштво ш• сооїіі то:рюорії. Biu 3ЗJUL.1B 
і серііоз~ лроб.1е)І} ;J,.1JI нсі.х nосе.1ень Вона оов'•18Ва з ІІJ>ІШІtса.'tіt статті 
24 ЗакоН) Уrсрзінн •Про реrуmовання \tЇС'lоб)діВІІої діальносrі>>. Поrнсрwе. 
у разі відсут11ості '"'ану З<НІ)'ВЗІІНЯ збо де-1 зт.ноrо n.1ану тсрнторії, :.атвер
.і.()І(еноrо ві;июві.:\RО !\О ВИ."-Оr цього 1акон}, nереДІІ.•rа (надання) зewem.IOLx 
ді.шtRОК i·t ЗС\ІеJІЬ ДСр!h-аНКОЇ або КОМ)'ІІ311ЬНО). В..1ЗС'НОСІЇ j" ВЛасніСТЬ ЧИ кори

сту·8ЗШJЯ фіmчw• .. та юpuдвЧJrJu.a ~ .J;ІН містоб}дівни.х 11отреб В'шrа:rі 
з..бороWІЄІ ься. Л•>-.:ч:>)ГС. змінз ціт.оаого nрюначе1шя зе~>е.1ЬІЮЇ ;Un.ahl(}{. 
ЯJ<З не відновіда( юану ·юнуnаІІКJІ тер11·rоріі 'fаіабо д."-альиому ruншу терн

rорІі. заборошс-rьс:JІ НЗJІ .. ність .,іІКІ!Х 1/ІКОRодавІІИХ "Jаfюров С)тrfВО уск. «~.1-
Wt><' дія.ru.ність орІ":lНам місцевоt'О са.чоорЯд}'В:lІtШІ в особі СL1ьрад. 

Кточ ЗІUІ e~a.1oro ІLtавоміриоrо і rsр"'І>Іrіі!ного розвит~·у терuторіі1-
uе f'ОЗроб:t~ІПUІ Т1! ВИКОрІІс1'ЗR1ІЯ) Пр;31\'ПІЧНЇЙ аія;rьності містоб),1ЇВВОЇ ДІ>• 
І<)''МЄІІтаuіі. Вонз цозвоІІJІt· в ре~щьнііі nрuв'язuі ;ro зонуо:lІ!ИІ зе\Іель у ме
жа.х ІІ.lСедеІІІІХ 0)1ІКТЇВ potpoб.U.1Jt nporpa>щ eKOHOIOЧJJOIO j С(ЩІЗ.'!ЬНОГО 
ро1в11 rку, 1/ісрежєння нриродw1" ресурсів і ІІіцтрuмакпя саніrарнn
~піде"іоnоrічrюї. Ітро11ІПО:.<Є>СІІОЇ та інших ВІІДЇв Gезпехи. Наяонісn. поn
ІіОuішщі сучасної 'ІіСrоб)зівноі до"·уменr.щІЇ є ВХ..:.1ИВОЮ КОИІС)рсвтною 
ut.:~Bat--uю сільської rро'\ІНLШ в 'ЗЗ.іl) ченщ сuстемноr·о інвес1·ора. 

Однmr з e.le\/eІrriB ІL13R)'ваюrя розВJ<ТJ.) ci.1ьr:un. ,10 оршішrrтя 33· 
кону УкрnЇRИ «Про реІ )ЛІОUЗННЯ :><iCТo6y,;tiRROЇ дЇя!ІЬНОС'Ті» Ві!І 17 JnOТ0/'0 
201 І р., б)JІО розроб.1екня та за-гвер.1Ження такогІ! виду .. істобу;tівної ІtІ>· 
lt)'Merrrauiї. ях cxe)t~ r1.1апування rерІІІ<>рії сіл.ьрззн. В ;~аном) внnа.\1()' 
.ііш.1ося не тільхи про J1.'Іанувзкня викорнсrан.нSJ зс-ме;u. сі.'ІЬСькнх наі: .. ще
WІJ< ІІ)ІІХ1;а, а іі .1ро n.rануванна теrнтОt>ії. що аере0}1Ш.13 в упрзмінні иіз
uопіЮІІLХ ~:.ЛІ>СЬІОІХ раз. 

В ос:таині ро ІСИ са.•е схема n.Jдlt)'8aJlUJI тернторії сільської ради c-r ма 
осноRІІІШ ''істобу.Іівннм ,1окумскrо"' ~ сільських тcpиropittx. І це ;югічно. 
ocri1t.Kн JLlilHySШtню пtщtаєтьс~ тери аорія н~ rільки в межах посс-аен~. а 

1ЗГЗ.1(1\І вся rcpim>pi.f<, нu ІІІС)' ІJОшврюєтьсJІ юрпс;uІкціJІ сі.тьр:цн. Та•аrй 
ІІідхід орІІ МіІІі\І~~Ь!ПІХ )З'tр3ТВХ НЗ роІро6К} міс'tОбудівІІОЇ ДОІС)'/ІІеІІ11ЩіЇ 
від><рuвав <ІLU.x ,10 зa.l}'reшur \І.ісuеаого бізне<:у у розвtfІ'ОК сі:тьсьІ(ОЇ гро

}ІаJИ 1 а да:sав JMOI) в межа~~: прос•:тюrх рішеRЬ с~~:емн Miilf) 831UIJ/ тероторії 
сі.тьради Р<''ІробЛАІІІ дета.1ьні схе~ш 18будnмн окре,шх •rастин г.:рнторії 
СЇЛЬро&;ІН З )~'8011/ltiOd КОІІкретІІІLХ norpeб. 

На наше nеr<:конuшщ у \Іежах сільських тер11торій ~:Лід досить ро-
3}').!)1<> ІІЬ:хо.ІППІ цо етапності робіт 1 форм~·ванИJІ JCOМJL еІ'-'Т)' .\Іісuевпх 
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nлануВЗJlЬннх ra ~tістобу~івнн.х доку~tентіи. Аз.же '3р0))';\Іі."Іо, nю Bt.:\fUJt;J]t 

во ві.:tраз~ ві;І,нзktн у "іспевпх ''" а Державно")' 6юджm :юстатнL, фа;а~ 
сони .. '< коwrів абн нW.rз~· розробити rенера.lІ.ні nлани :t.1.1r всі>. сr. 1 м.:ь~"11Х 
посе.ІсttЮ\. пую:тів Уоч>аїни, п.1апн Ю!І)-вання тсрuтор1й. Лле цо, >~абуть і 
не rтотрібt\О. У с~-часfІнх сіл.ьсью•~ о ернторівх. як відом<'. значи:< ~•.•~кі.;ь 
cin маІ<нь насезепюо "•нше 100 О<іб. не є цеоrтрзм:и сі1І.р:ІД і м..~~г.~. ;1)-.:е 
трІІl!Ожну демоrрафічи)· скдцову Розробка fеІІо,>ра.,'ІЬнОrо n.taнy ,,. ІШаJІ\ 
зонуванWІ територій ,1.,я такої І.3тегоріі сіл Сt,Огодні Н3ВJ1Я..І чтt JМ<>же '1<;. 
6С1ПС'П1J'И ЇХ рОЗВ.ИТОК'. Л ТОМ) ДОІtЇ.l~·НіСТЬ 8111рачання ~ОWТЇК Є С)).ІІІі~І-іО:Q, 
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