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Просторовою основою благоустрою вважається територія у межи* > і і ''f' 1 \Оі І • о > .. . 
населеного пункту, що складається із земель різних категорій. Найбільшу 
вагу серед них мають землі житлової та громадської забудови, які • 
просторово-територіальною основою розміщення різних за характером 
об'єктів та елементів благоустрою. З іншого боку, територія у мсжич 
населеного пункту являє собою складну систему об'єктів благоустрою. 

Сьогодні благоустрій не може розглядатись як мал означу щі пі. 
другорядний елемент при проектуванні об'єктів, плануванні території! сіл, 
селищ і місі, реалізації проектних рішень. Неприпустимим видається 
упік пиши заходів з благоустрою частково чи взагалі планування І 
забудова пеииої території без її благоусгрою. Завдання благоустрою 
полягає у належному збереженні і посиленні позитивних особливое roll 
певних ділянок. При цьому надзвичайно важливо знайти правильнії!! 
масштаб між благоустроєм, забудовою та природними умовами. В іншому 
разі, благоустрій і, особливо, забудова здатні зменшити цінності 
природного ландшафту чи, навпаки, звести нанівець елементи, що 
вводяться до нього людиною [1, с. 4]. 

Загальні засади використання територій об'єктів благоусгрою 
встановлені Законом України «Про благоустрій населених пунктів» нід 
06.09.2005 р. №2807-IV. Згідно із ст. 14 цього Закону об'єкти 
благоустрою використовуються відповідно до їх функціонального 
призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини 
на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням 
вимог правил благоустрою території населених пунктів, місцевих правші 
забудови, інших вимог, передбачених законодавством. Заходи і 
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ім.ноуі ipoio, що здійснюються на таких об'єктах, являють собою роботу 
ПІН ЦІ відновлення, належного утримання та раціонального використаним 
м |»июрііі, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з 
v ічушиїїіим особливостей їх використання. 

V ш шаченому Законі встановлені певні заборони щодо використання 
мі. і ми» благоустрою («обмеження при використанні об'єктів 
«ПІНІ оус грою»). На таких об'єктах забороняється: виконувати земляні, 
«іуцпиііі.иі та інші роботи без дозволу, виданого в установленому 
ишоїюданством порядку; самовільно влаштовувати городи, створювати, 

коджувати або знищувати газони, дерева, кущі; самовільно 
мі і штилювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, 
ііпиілі.йони, кіоски тощо. Оскільки до об'єктів благоустрою може бути 
мщнесспа будь-яка територія населеного пункту, вищенаведений перелік 
иіОороп не можна вважати вичерпним. їх зміст деталізується у 
нормативно-правових актах інших галузей законодавства, планах 
іоиунашія територій та правилах благоустрою. 

І Іеобхідно також зазначити, що благоустрою в обов'язковому порядку 
підлягає вся територія населеного пункту, тобто усі землі та земельні 
нпімнки незалежно від їх категорії та суб'єктної приналежності. До того ж 
шОороняється прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, 
ргмміструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення 
комплексного благоустрою відповідної території (ч. З ст. 22). Тому при 
прийнятті органами державної влади чи місцевого самоврядування рішень 
про надання (передачу) земельних ділянок в межах населених пунктів для 
містобудівних, потреб, слід передовсім звертати окрему увагу на 
необхідність здійснення заходів з благоустрою. 

Здійснення заходів з благоустрою на земельних ділянках у межах 
населених пунктів відбувається відповідно до встановленого цільового 
призначення земельних ділянок. Елементи благоустрою, інші будівлі та 
споруди розміщуються та утримуюгьря відповідно до законодавства, 
місіобудівної та землевпорядної документації, планів зонування 
іорн торії, а також документації з питань благоустрою. 

Ьільщої деталізації питання благоустрою земельних ділянок у межах 
тисненого пункту отримують на місцевому рівні шляхом прийняття 
іпдіаконних норм^тивно-правових ,актів. Гак, наприклад, рішенням 
Харківської міської ради від 16.Ц.2011 р. №504/1 І затверджені Правила 

аго устрою і/території міста ^аркова, в яких окрему увагу присвячено 
порядку здійснення благоустрой, утримання об'єктів та елементів 
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благоусгрою під час будівництва, проведення земляних, монтажних, 
ремонтних та інших робіт. Зокрема, Правилами встановлено, що суб'єкти 
господарювання та фізичні особи зобов'язані: 1) утримувати в належному 
стані та у встановленому порядку огороджувати відведені під будівництво 
земельні ділянки; 2) здійснювати виконання підготовчих, будівельних 
(монтажних) робіт з додержанням будівельних норм та правил у 
відповідності до порядку, визначеному чинним законодавством. 
Прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного 
благоустрою відповідної території забороняється; 3) проводити ремонтні 
роботи на фасадах будинків і споруд з обов'язковим використанням 
заходів безпеки та гіротипилових засобів; 4) проводити підземні та 
будівельні роботи, насипання, намивання ґрунту, піску, встановлення 
огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових 
вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, з чітким додержання 
вимог та умов проекту організації будівництва, державних будівельних, 
санітарних норм та правил; тощо. 

Як зазначає Ріпенко А. Т., благоустрій немов би «протистоїть» 
забудові та стримує її, постає екологічною складовою процесів 
планування, забудови та реконструкції територій населених пунктів чи їх 
частин. Він також вирішує питання, які безпосередньо не належать до 
завдань містобудування та не регулюються містобудівним 
законодавством [2, с. 400]. У зв'язку з наведеним інженерна підготовка 
територій та їх благоустрій самі собою спроможні завдати шкоду 
навколишньому середовищу (порушення земель) [3, с. 68], тому ці 
відносини мають бути регламентовані системою нормативів екологічної 
спрямованості. На жаль, діючі нормативи в галузі благоустрою практично 
не враховують цього аспекту. . 

Лише деякі положення передбачені в законах України «Про основи 
містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про 
архітектурну діяльність», наказі Міністерства охорони здоров'я України 
«Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови 
населених пунктів» від 19.06:1996 р. № 173, наказі Державного комітету 
України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження 
Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою 
населених пунктів» від 23:09.2003 р. №154 , ДБН 360-92 
«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», 
ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій». 1 -vy-. 
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В Законі України «Про основи містобудування» визначено, що 
будівництво об'єктів благоустрою населених пунктів, будучи 
невід'ємною складовою процесу містобудування (містобудівної 
діяльності), має відбуватись узгоджено та гармонійно з іншими процесами 
з метою створення та підтримання повноцінного життєвого середовища. 
Згідно з наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження 
класифікатора галузей законодавства України» від 02.06.2004 р. № 43/5 
благоустрій, озеленення міст та інших населених пунктів обліковується у 
складі галузі законодавства «будівництво, містобудування та 
архітектура». З позиції будівельних нормативів благоустрій належить до 
одного з видів tбудівництва (додаток до листа Держбуду України щодо 
віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального та поточного 
ремонтів від 30.04.2003 р. № 7/7-405) і обов'язково включається окремим 
розділом до проекту і кошторису будівництва основної будівлі (іIII. 2.4.6 
п. 2.4, пп. 2.8.4 п. 2.8 та додаток Б до Правил визначення вартості 
будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000, затверджених наказом Держбуду України 
від 27.08.2000р. № 174. Тобто по закінченні будівництва прилегла 
упоряджена територія підлягає прийманню відповідною комісії ю в 
експлуатацію разом з будівлею. 

Оскільки до об'єктів благоустрою належать також зелені насадження 
слід дотримуватися вимог нормативних документів, які регламентують 
особливості поводження з ними, а саме: Методичних рекомендацій з 
обліку зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених 
наказом Мінбуду України від 22.11.2006 р. № 386, Правил утримання 
зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Мінбуду України від 10;04.2006 р. №105 , Інструкції з інвентаризації 
зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом 
Держбуду України від 24.12.2001 р. №226 . Якщо в процесі благоустрою 
території проводитимуться роботи з видалення зелених насаджень (дерев, 
кущів, газонів і квітників), то необхідно керуватися Порядком видалення 
дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. № 1045. 

Таким чином, на даний час діє великий (проте недостатньо 
упорядкований та не систематизований) законодавчий масив, 
присвячений регламентації правових відносин у сфері благоустрою як 
одного із етапів містобудівної діяльності. На жаль, норми законодавства з 
питань благоустрою на даний час,, не характеризуються високим рівнем 
внутрішньої узгодженості, що є . досить актуальною проблемою. 
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Завданням благоустрою повинно виступати не лише проектування та 
спорудження певних об'єктів і елементів, а й їх подальше раціональне 
використання та належне утримання. 

Як відомо, у межах населених пунктів заходи щодо раціонального 
використання та ефективної охорони полягають ще й у забезпеченні 
належного санітарно-епідеміологічного стану земель шляхом здійснення 
своєчасного прибирання, недопущення забруднення відходами та 
стічними водами, збереження існуючих ландшафтів та зелених насаджень, 
раціонального використання вилучених ґрунтів для поліпшення стану 
об'єктів благоустрою тощо. Це значною мірою зближує «охорону земель» 
та «благоустрій» у межах населених пунктів. Об'єктами заходів щодо 
раціонального використання та ефективної охорони постають певні 
об'єкти благоусгрою у межах населених пунктів. Благоустрій територій, в 
цьому контексті, «протистоїть» їх нераціональній забудові. 
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