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Today in Ukraine the sphere of urban planning is at the stage of active reforming. 

The reform of urban planning legislation in recent years has been carried out with 
the stated need to comply with the  principles of deregulation and decentralization.  
However, these amendments to the legislation  were  neither comprehensive nor 
consistent, but were aimed at solving certain problems of the construction industry.  

In particular, the rules governing the rules of urban planning are currently 
established by  more than a dozen laws, the  provisions of which are  often 
contradictory, which creates conflicts of law enforcement, or vice versa –  the  
relevant rules of conduct are not sufficiently defined. This leads to excessive   
discretion in the powers of state bodies, which contributes to the spread of corrupt 
practices. Overcoming corruption in the field requires  the development and 
adoption of a comprehensive legal framework for the development of urban planning, 
as well as  the introduction of  an effective system of  state control and supervision. 

An important step to minimize corruption risks in this area is the  adoption of the 
Town Planning Code – a codified law that should systematize the current legal 
regulation and eliminate conflicts with the  norms, regulating  tangential spheres, in 
particular land relations.  At the same time,   the  Town Planning Code was never 
finally developed and adopted by  the Verkhovna Rada of Ukraine. 

Taking into account the foregoing, the sphere is currently characterized by a large 
number of corruption risks, the existence of which is due to imperfections in 
legislative regulation,  which is combined with the  lack of  effective implementation 
of measures to minimize corruption. 

Decision-making by responsible authorities has a high level of informal influence 
of  business, which stimulates the  development of  corruption practices in the  field 
and  complicates the introduction of  effective safeguards for such manifestations. 

The direction of strategic analysis of corruption risks of the  National Agency on 
Corruption Prevention is designed to identify systemic  corruption   risks (schemes) 
in the activities of state bodies,   local governments, enterprises, institutions and  
organizations, as  well as  provide proposals for their minimization. Due to the 
large number of corrupt practices, the field of urban planning requires a 
comprehensive analysis of the sources and factors that  contribute to corruption, 
as well as the development of measures to minimize and eliminate corruption  risks.  

The first component of the  study of urban planning is the  analysis of corruption 
risks at the stage of   development  and approval of urban planning 
documentation. This stage is the "foundation" of  the  entire sphere, which 
operates according to one key principle: the development of settlements is carried 
out in strict accordance with the    urban planning documentation. 

That is why at this stage the basis for the implementation of corruption risks is laid,  
the consequences of  which can be further observed by  residents of settlements  – 
chaotic construction,  low level of improvement, uncomfortable living conditions  .  
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URBAN PLANNING DOCUMENTATION – THE  
FOUNDATION IN THE PROCESS OF BUILDING 
SETTLEMENTS  

 
 

 
 

Urban planning documentation at the  local level  plays a key role in  building  a  
management system in the  field of  urban planning and is the fundamental level   at  
which  all other related processes are based – from  land allocation to construction. 

By its definition, urban planning documentation – approved materials on  the 
regulation of planning, development and other use of  territories1.  According to  the 
legislation,  it is urban planning documentation  at the  local level that establishes  the 
mode of development of territories. At the same time, the requirements of urban 
planning documentation are mandatory for all subjects of urban planning.   

The Law of Ukraine "On Regulation of Urban Development  " distinguishes three 
levels of territorial  planning – state, regional and local. 

Planning at the  state level  takes place through the  approval of the  General Planning  
Scheme of Ukraine, at the regional  level – by developing planning schemes for the 
territory of the Autonomous Republic of Crimea, regions and districts, and at the 
local level – through the procedure for developing and approving urban planning 
documentation.   

 
 

1 Згідно з визначенням наведеним у статті 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 
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LOCAL LEVEL 

 
 

 

COMPREHENSIVE PLAN Spatial Development Territories Communities – a 
new type of urban planning documentation and at the same time land 
management documentation (introduced with 24 July 2021 Year Law № 711-IX «About 
Changes before some legislative acts of Ukraine on land use planning"). Developed 
on All Territory Territorial Community Includes Master plans Populated Items what 
Includes before Composition Territorial Community. Changes a comprehensive plan 
can be made based on the results of urban monitoring, but not Often One Time on 
year 

 
MASTER PLAN settlement – determines the fundamental solutions of 
development, Planning Building and Other use Territory locality. Its purpose is to 
justify a long-term strategy for planning and building the territory of the settlement. 
It is approved indefinitely, and changes can to be entered not Often knife one time 
on five Years 

 
ZONING PLAN OF THE TERRITORY (Zoning) – documentation that is a 
component Complex Plan Spatial Development Territory Community or General plan 
of the settlement and determines the conditions and restrictions on the use of the 
territory у Within Individual Functional Zones (introduced з 24 July 2021 Year Law 
№ 711-IX «About Making Changes before Some Legislative Acts Ukraine regarding 
Planning use land" and Turns into з Separate Urban planning Documentation у 
Component Of General plan) 

 
DETAILED TERRITORY PLAN (DBT) – is developed on the basis of the General 
Plan and з Taking into account Zoning (in Case his availability) 

 
 

The materials of urban planning  documentation should be the basis for  making decisions on 
land management and planning of development of territories, providing favorable conditions 
for the population to live and creating optimal transport and engineering infrastructure.   

But in practice, the  procedure for developing and approving urban planning documentation 
contains a number of corruption risks that are used to increase the profits of private 
developers in collusion with representatives of local governments. Violations in the approval 
of urban planning documentation are so numerous that the vast majority of residential 
development within regional cities is now    is built on the basis of urban planning documentation,  
approved without taking into account public, regional, and national interests.  Instead, it  
significantly increases the profits from the construction and sale of  real estate of interested 
parties.  

Currently development і Approval Documentation в Interests Individual Persons That Have 
sufficient connections and influence on local governments, is so Common Phenomenon what 
this procedure є Most corruption Vulnerable у in the field of urban planning and Causes Large-
scale Negative Consequences. 
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THE PROCEDURE FOR THE DEVELOPMENT 
OF URBAN PLANNING DOCUMENTATION: 
REGULATION, RESPONSIBLE SUBJECTS, 
PROBLEMATIC ASPECTS 

Currently, the procedure for the development and approval of urban planning 
documentation is the subject of legal  regulation of  a wide range of legislative and 
subordinate legal acts.   In addition, the  requirements for the composition and content 
of  certain types of urban planning documentation are detailed in state building codes2. 

At the same time, the main law that determines the legal and organizational basis  
for urban planning activities is the  Law of Ukraine "On Regulation of Urban Development  
". 

 Decision-making on planning and  development of  territories belongs to the  
competence of local governments. Urban planning documentation is considered   
and  approved by the  relevant village,  settlement, city councils at plenary sessions. 

Customers are the executive bodies of councils, as well as the Kiev and Sevastopol 
city state administrations. They organize the development, amendment and 
submission of documentation for consideration by the relevant council. 

 The developers of urban planning documentation can be both state and communal 
enterprises, as well as private companies.  

STRATEGIC PROBLEMS IN URBAN PLANNING : 
 

OBSOLESCENCE URBAN PLANNING DOCUMENTATION 
The existing urban planning documentation in many cases is outdated, developed in the second half 
of the twentieth century, that is, one that needs to be completely updated to ensure the  relevance 
of planning the  development of territories. 

Thus, in accordance with the  requirements of the Law of Ukraine  "On Regulation of Urban Development  
",  the general plans of settlements approved before the entry into force  of this  Law are indefinite.   At 
the same time,  this does  not exclude the  need to revise them to ensure that the  General Plans meet  the 
current needs and potential  of settlements, as  well as create a comfortable living environment. 

According to the data on the state of provision of urban planning documentation for the territories  and  
settlements of Ukraine  for 2019, published on the  website 3 of the Ministry for Communities and  
Territories  Development  of Ukraine (hereinafter - the Ministry for Communities and Territories 
Development),  obsolescence  design solutions of existing master plans, developed in Soviet times, 
are a key problem in the field of providing settlements with urban planning documentation.  According 
to  the data, master plans  currently need to be updated, amended  or re-developed: 

1. cities of regional significance – 23 (17.6% of the total) 

2. cities of regional importance - 91 (37.1% of the total) 

3.   urban-type settlements   – 373 (54.9% of the total) 

4. rural settlements  – 22801 (85.0% of the total) 

 For example, in the  capital,  as of  today, the  General Plan of the city of  Kyiv and  the  project of 
planning its suburban zone, approved  in 2002,   are in force.   The development  of the draft of the 
new General Plan  continues. 

 

2 For example, DBN B.1.1-13-2012 "Composition and content of  urban planning documentation at 

the  state and regional levels, DBN B.1.1-15: 2012 "Composition and content of the general plan of the 

settlement", DBN      Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова території». 
3   https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-build/mistobuduvannya-ta-planuvannya-teritoriy/ 

 

 

https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-build/mistobuduvannya-ta-planuvannya-teritoriy/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТЕРМІНІВ РОЗРОБКИ 
ТА НЕВРЕГУЛЬОВАНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 
НЕЗАТВЕРДЖЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
Попри те, що значна частина населених пунктів України не має актуального 
генерального плану, механізм притягнення до відповідальності за його 
відсутність нормативно не регламентований. Така правова прогалина несе 
небезпеку безсистемної забудови та відсутності сталого розвитку населених 
пунктів. 

 
ПОРУШЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ПЛАНУВАННЯ 
Так, відповідно до логіки Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» спершу має бути розроблений та ухвалений стратегічний документ – 
генеральний план населеного пункту4. Саме генеральний план визначає, як 
буде використовуватися територія в населеному пункті – його промислові зони, 
території житлової або громадської забудови тощо. Після затвердження 
генерального плану мають бути розроблені вже Детальні плани територій, які 
уточнюють його положення, але при цьому не можуть йому суперечити. 

Проте законодавство не містить прямої заборони для відповідальних органів 
порушувати зазначену логічну послідовність. Так, в умовах, коли чинна 
редакція генерального плану є застарілою, а оновлений проєкт перебуває 
на стадії розробки, не має жодних перешкод для уповноваженого органу 
затверджувати нові ДПТ. З урахуванням цього ДПТ фактично перетворюється 
на інструмент «обходу» Генерального плану. 

Судова практика підтверджує, що доведення невідповідності ДПТ 
Генеральному плану у такому випадку є вкрай малоймовірною. 

Так, мотивувальні частини рішень судів, ухвалених за результатами розгляду 
спорів про оскарження ДПТ у зв’язку з невідповідністю Генеральному плану, 
навіть використовують поняття «поліфункціональне використання без 
збереження пріоритету існуючих функцій»5 – тобто визнання судом того, що 
Генеральний план визначає лише «напрями» використання територій, не 
встановлюючи «пріоритетів», а тому ДПТ не суперечить Генеральному плану, 
натомість є його уточненням. 

Негативний приклад столиці також відмічає Кабінет Міністрів України у Доповіді 
про стан реалізації генеральної схеми планування територій України6, – 
зокрема, у столиці розроблений проєкт генерального плану, який до цього часу 
не затверджено, при цьому розроблення ДПТ ведеться активно всупереч 
чинному генеральному плану. 

 
 
 
 
 
 
 

 
4  Для окремих населених пунктів, внесених до Списку історичних населених місць, обов’язковою 

складовою генерального плану є історико-архітектурний опорний план історичних ареалів – 
документа, спрямованого на охорону об’єктів культурної спадщини. 

5  https://reyestr.court.gov.ua/Review/84984490 
6  https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/na_22_12_2020_dopovid-kmu.-monitoryng- 

gsptu-2019.pdf 
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І. ФАКТОРИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ ПОШИРЕННЮ  
КОРУПЦІЙНИХ ПРАКТИК НА СТАДІЇ РОЗРОБКИ 
ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 
 
 

ЛЕГІТИМІЗАЦІЯ ПОДАЛЬШИХ ПРОЦЕДУР 
ДЛЯ ЗВЕДЕННЯ НЕЗАКОННОЇ ЗАБУДОВИ 
Якщо затвердити Містобудівну документацію, яка орієнтована виключно на 
інтереси забудовника і порушує вимоги закону, всі подальші процедури, 
які потрібно пройти для побудови об’єкта (землевідведення, отримання 
вихідних даних на проєктування, дозволу на будівництво тощо), вже не 
можуть бути кваліфіковані як протиправні. Адже затверджена Містобудівна 
документація є фактично «дозволом», який легалізує будь-які дії під час 
реалізації будівництва. 

 
ОБХІД НОРМАТИВНИХ ОБМЕЖЕНЬ ЗАБУДОВИ 
Саме на етапі затвердження Містобудівної документації можливо встановити 
режим забудови окремої земельної ділянки (висотність, щільність населення) 
із порушенням вимог законодавства та будівельних норм, стандартів та 
правил. Це значно збільшує потенційний прибуток від забудови ділянки та 
надалі унеможливлює вимоги до забудовника дотримуватись нормативних 
обмежень. 

 
ВІДСУТНІСТЬ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ 
ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
Містобудівна документація затверджується колегіальним рішенням органу 
місцевого самоврядування, що ускладнює процедуру доведення наявності 
складу злочину в діях організаторів розробки Містобудівної документації. 

Крім того, основні положення Містобудівної документації визначаються на 
основі державних будівельних норм (ДБН), за недотримання яких законом 
передбачена лише адміністративна відповідальність. 

 
БЕЗПЕЧНІСТЬ ДЛЯ ВИГОДОНАБУВАЧА 
Положення Закону України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності» встановлюють презумпцію 
правомірності діяльності суб’єкта господарювання у разі, якщо законодавство 
допускає неоднозначне або множинне трактування його прав та обов’язків. 
Це захищає від негативних наслідків проєкт, який реалізований з порушенням 
державних будівельних норм та правил, проте який відповідає Містобудівній 
документації. 

Якщо після початку реалізації проєкту забудови ділянки Містобудівна 
документаціябудевизнананезаконноютаскасована, суб’єктгосподарювання 
розглядається не як правопорушник, а як жертва неналежного урядування. 
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ВИСОКА ЙМОВІРНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ 
Рішення органів місцевого самоврядування через їх невідповідність законам 
скасовуються у судовому порядку, що займає значний проміжок часу. Навіть 
у разі очевидних порушень вимог законодавства під час розроблення та 
затвердження Містобудівної документації суди у непоодиноких випадках 
залишають її чинною. Це пов’язано, зокрема, з неможливістю сплати з 
бюджету величезних компенсацій «постраждалим» приватним забудовникам 
від цих порушень. Здебільшого скасування в судовому порядку незаконно 
затвердженої Містобудівної документації відбувається через кілька років 
після затвердження, коли заплановане будівництво вже реалізоване і 
скасування документації вже не має правових наслідків. 

 
ВИСОКА ПРИБУТКОВІСТЬ 
Потенційні прибутки від порушень законодавства при затвердженні лише 
одного Детального плану території можуть сягати сотень мільйонів доларів у 
великих містах. Великий прибуток підприємців від порушень законодавства у 
свою чергу гарантує великий розмір неправомірної вигоди для посадових 
осіб органів влади. Додаткові можливості збільшити прибутки від порушення 
Містобудівної документації створюють і недоліки земельного законодавства 
(пріоритетне право оренди землі для власників будівель, що на ній 
розміщена, за відсутності обмежень розміру ділянок, які можуть бути 
передані в оренду; відсутність компенсації до бюджету різниці зміни вартості 
землі внаслідок зміни її цільового призначення тощо), через які вартість 
активів приватних осіб може зростати на сотні відсотків. До прикладу, у разі 
зміни цільового призначення із сільськогосподарських земель на забудову 
вартість земельної ділянки може зрости у понад 100 разів. 

У результаті численних порушень вимог законодавства при розробці та 
затвердженні Містобудівної документації виникає низка негативних наслідків, 
які важко усунути. Для повного виправлення ситуації, до якої призвели 
порушення, необхідні значні витрати місцевих бюджетів, що призводить до 
ще більших втрат економіки в цілому. Саме тому боротьба з наслідками 
таких порушень відбувається здебільшого не шляхом приведення до стану, 
що існував до скоєння порушення, а лише мінімізації негативних наслідків 
незаконних дій посадових осіб. 
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ІІ. НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ 
РЕАЛІЗАЦІЇ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПІД ЧАС 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 
 

 

ХАОТИЧНА ЗАБУДОВА 

Найбільші негативні наслідки затвердження Містобудівної документації, яке 
здійснюється всупереч містобудівному законодавству та в інтересах 
забудовника, є виникнення хаотичної житлової забудови населеного пункту. 
Така забудова суперечить гармонійному та плановому розвитку території, 
спотворює характер середовища, руйнує та знищує об’єкти культурної 
спадщини населеного пункту, а також не забезпечує населення необхідною 
кількістю соціальних об’єктів, що робить місцевість неприйнятною для 
комфортного проживання. 

Мінімізація наслідків такої хаотичної забудови потребує значних витрат з 
бюджетів, і не суттєво зменшує масштаб проблеми. 

 

ПОРУШЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДИ 

Одним із принципів, на яких мають бути засновані планування та забудова 
території, згідно зі статтею 2 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» є необхідність узгодження державних, громадських та приватних 
інтересів. Проте поширеним порушенням при затвердженні Містобудівної 
документації є ігнорування цього принципу. У результаті Містобудівна 
документація, яка затверджена без врахування законних інтересів мешканців 
відповідної території, не забезпечує комфортних умов для їх проживання. 

 

ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІВ 

У непоодиноких випадках при розробленні та затвердженні Містобудівної 
документації за неправомірну вигоду порушуються не тільки інтереси 
громади і держави, а й права окремих землекористувачів для задоволення 
інтересів інших приватних осіб. До прикладу, поширеною є ситуація 
завищення максимально допустимої щільності населення при забудові, 
при цьому розміщення об’єктів соціальної інфраструктури передбачають 
на ділянці іншого приватного землекористувача. 

Також поширеними є випадки зменшення санітарних зон від промислових та 
інженерно-транспортних об’єктів, які розташовані поряд із новою забудовою, 
що потім створює підстави вимагати від власників таких об’єктів припинення 
діяльності, яка порушує санітарні норми у новозбудованому житлі. 
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ІІІ. CORRUPTION RISKS IN THE 
SYSTEM OF CONTROL OVER 
COMPLIANCE WITH THE  REQUIREMENTS  
OF LEGISLATION, STATE NORMS  AND 

RULES DURING THE DEVELOPMENT AND 

APPROVAL OF URBAN PLANNING DOCUMENTATION 
 

 

Development and approval of urban planning documentation is a type of activity 
of state bodies that requires legal certainty and ensuring good governance. The 
main reason for the corruption vulnerability of the procedure for the development 
and approval of urban planning documentation is the lack of proper control over 
compliance with the requirements of the law, state norms and rules. 

 
 
 

У системі контролю за дотриманням вимог законодавства та державних 
будівельних норм під час здійснення розробки та затвердження 
Містобудівної документації (МД) є п’ять складових: 

 

контроль за виконанням вимог державних будівельних норм при 
розробленні МД; 

 

2 погодження проєкту МД відповідними органами владних повноважень; 

3 розгляд проєкту МД на архітектурно-містобудівній раді; 

4 експертиза проєкту МД; 

5 громадський контроль (громадські обговорення). 
 

Проте кожна із зазначених складових системи контролю містить низку 
недоліків і корупційних ризиків, які фактично повністю нівелюють цю 
функцію, що призводить до затвердження Містобудівної документації 
виключно в інтересах забудовника. Механізми залучення громади до 
розроблення Містобудівної документації також є недосконалими і 
позбавляють громадськість ефективних інструментів впливу на 
затвердження Містобудівної документації, створюючи можливості для 
безперешкодної реалізації корупційної схеми. 
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CORRUPTION RISK No. 1 
 

MANIPULATION OF STATE BUILDING CODES  
DURING THE  DEVELOPMENT OF  URBAN 

PLANNING DOCUMENTATION IN THE 
INTERESTS OF  THE DEVELOPER 

 

In accordance with the requirements of the Law of Ukraine "On Building Standards", the 
development of urban planning documentation takes place in accordance with a number of state 
building codes (DBN) – technical regulations that establish mandatory requirements for the 
"rationing object"  in construction. 

According to the provisions of  Article 5 of  this Law,  both the  planning of the  territory, and the 
objects of urban planning, and the  composition and  content of the  relevant documentation are  "objects 
of rationing",     and therefore the requirements for them are regulated in the State Construction 
Regulations. That is why manipulations with state   Building codes are the  most common type of  
abuse in the  development of construction documentation   for the benefit of  individuals. 

As an example, we  can cite the following  typical schemes in the  development of detailed plans  
of territories used  in the interests of  private developers:  

1. falsification of indicators of the existing provision of public green spaces  , which makes it possible to double the  
area of  possible development of  residential buildings; 

2. manipulations in the assessment of the prospective population of residential buildings, which creates 
conditions for increasing the maximum total area of new housing on the  site by 1.5-2 times  due to 
underestimation of population density and saving territory for the  construction of social services; 

3. incorrect consideration of the size of sanitary protection zones of existing facilities, which makes it possible to 
change the functional  use of the site and provide for highly profitable housing construction. 

The requirements of Article 11 of the Law of Ukraine "On Building Codes" determine that the 
application of building codes and their individual provisions is mandatory  for all subjects of urban 
planning. At the same time, the  legislation does not provide for an effective mechanism for 
controlling the application of  building codes. 

Thus, according to  part four of  Article 11 of  this Law, state  control over compliance by urban 
planning entities with building codes is carried out by  the central executive body  that implements 
the state  policy in the field  of    state architectural and construction control (formerly DABI,  now 
DIAM, which has not yet  begun to exercise its powers). 

At the same time, the   provisions on DABI and DIAM do not directly provide for the  authority  to 
exercise state control over compliance with the State Construction Regulations during the 
development of urban planning documentation.  In particular, in the resolution of the Cabinet of  
Ministers of Ukraine 
No. 1340 "On  approval of the  Regulation on the State Inspectorate of  Architecture and Urban 
Planning of Ukraine" these powers are provided only by   the general  construction "other powers 
determined by law".  

Such legal uncertainty makes it impossible for DIAM to conduct inspections of compliance with 
the requirements of the State Construction Regulations during the development of urban  
planning documentation, even if  substantiated complaints and appeals for violation of the  
requirements of the  State Construction Regulations are  received  during  the development of 
documentation. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЗК 
 

 

Кабінету Міністрів України / Верховній Раді України: 

 розробити та прийняти проєкт Закону, який: 

• встановить обов’язок ДІАМ здійснювати моніторинг проєктів 
Містобудівної документації на предмет дотримання вимог державних 
будівельних норм; 

• уповноважить ДІАМ зупиняти подальше проходження проєктів 
Містобудівної документації у разі виявлення порушень вимог 
законодавства та відправляти проєкт для виправлення порушень 
законодавства, з повторним погодженням. 

 
 

Державній інспекції архітектури та містобудування / Кабінету 
Міністрів України: 

 розробити та постановою Кабінету Міністрів України затвердити 
деталізований порядок надання висновків ДІАМ щодо 
невідповідності Містобудівної документації державним будівельним 
нормам з їх публічним оприлюдненням у Єдиній державній 
електронній системі у сфері будівництва. 
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CORRUPTION RISK No2 
 

FORMAL APPROVAL OF THE DRAFT URBAN 
PLANNING DOCUMENTATION BY THE 

AUTHORIZED AUTHORITIES 
 

 
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачає, 
що державні органи, які відповідно до закону мають повноваження щодо 
розгляду Містобудівної документації, мають бути ознайомлені з її розділами 
(за відповідним напрямом). За результатами розгляду зазначені органи 
мають подати свої висновки, а у разі їх ненадання проєкт вважається 
погодженим. 

Водночас ані Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
ані іншим актом законодавства не визначено вичерпного переліку органів, які 
мають погоджувати проєкти Містобудівної документації. 

 Норма не встановлює переліку органів, які мають відповідні 
повноваження, а просто відсилає до інших законодавчих актів 
формулюванням «державні органи, які відповідно до закону мають 
повноваження щодо розгляду Містобудівної документації». 
Здебільшого такі органи обирає на власний розсуд замовник розробки 
Містобудівної документації. Наприклад, до повноважень Міністерства 
культури України належить погодження програм та проєктів 
містобудівних перетворень на територіях пам’яток національного 
значення, в історико-культурних заповідниках, в історичних ареалах 
населених місць тощо. Проте інформація, що затверджені Детальні 
плани територій у Києві, що є історичним населеним містом з 
історичними ареалами та великою кількістю пам’яток, надавались на 
погодження до Мінкультури, відсутня. 

 Відповідні органи лише надають висновки, що розглядаються на 
засіданні архітектурно-містобудівної ради та враховуються при 
проведенні експертизи. При цьому законодавство не встановлює 
обов’язковості врахування зазначених висновків та заборони на 
затвердження Містобудівної документації, щодо якої отримані 
висновки із зауваженнями. Також не встановлено жодних вимог щодо 
змісту та обґрунтованості висновків, що створює можливість для 
корупційних зловживань, зокрема надання висновків із вимогою 
врахування зауважень, що направлені на задоволення інтересів 
приватних осіб. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЗК 
 

 

• To the Ministry for Communities and Territories 
Development of Ukraine / Cabinet of Ministers of 
Ukraine: 

• to develop and approve amendments to the Procedure 
for the development of urban planning documentation: 

• establishing an exhaustive list of state bodies that have 
the authority to approve draft urban planning 
documentation; 

• detailing the procedure for approving projects of urban 
planning documentation. Such a procedure should 
include mandatory consideration and approval of the 
draft documentation as a whole, justification of 
comments, a detailed report with comparative tables 
based on the results of taking into account the comments 
included in the Urban Planning Documentation, re-
approval after taking into account the comments 
provided; 

• establishment of a ban on the approval of urban planning 
documentation in the absence of approval of the draft 
documentation by state bodies that, in accordance with 
the law, have the authority to consider it. 
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CORRUPTION RISK No. 3 

ABUSE AND  CONFLICT OF INTEREST 
DURING  THE CONSIDERATION OF THE DRAFT 

URBAN PLANNING  DOCUMENTATION AT A 
MEETING OF THE ARCHITECTURAL AND 

URBAN PLANNING COUNCIL  

The approval procedure established by the Law of Ukraine "On Regulation of Urban 
Development" provides for mandatory consideration of the  draft Urban Planning 
Documentation at a  meeting of the Architectural and Urban Planning Council (USAID).   
USAID, as  advisory bodies acting on a voluntary basis, is formed by the central 
executive body on construction and architecture (the Ministry for Communities and  
Territories Development  of Ukraine), as  well as authorized bodies of  urban planning and 
architecture in local governments.   

1. The legislation does not establish the level of USAID at which the draft urban planning documentation 
should be considered, so most often the consideration takes place at a meeting of the council   formed 
by the  authorized body of  urban planning and architecture, which simultaneously acts as the 
customer for the development of this project. In accordance with the Model Regulation on 
Architectural and Urban Planning Councils  The chairman of the council is the head of the body 
under which it was created – the chief architect of the corresponding  administrative-territorial 
unit.  He  forms the composition and appoints deputies who are representatives of the authorized 
body.  According to  the  provisions of the  Law of  Ukraine "On Architectural  Activity", all officials 
of  specially authorized bodies of  urban planning  and architecture,  as authors or co-authors, 
participate in the development of urban planning documentation of the respective territory.  At the  
same time, the  Model Regulation  prohibits the  chairman of the council and all other members 
from participating only  in the discussion at meetings of issues related to the design of urban planning 
objects in the development of  which they participated. Instead, they have the right to vote, which 
in many cases causes a conflict of  interest  and makes it impossible to  properly perform the 
control functions assigned  to the USAID. 

1. The legislation does not establish at  what stage of  development of urban planning 
documentation its consideration should take place at the USAID. In the same  locality (for example, 
Kyiv),  consideration at the USAID is carried out at its own discretion for different projects – up to  the 
beginning of the  procedure of public discussions, during discussions or after their completion. In 
numerous cases, during the USAID meeting after public hearings, changes are made to the 
Detailed Plans  of the Territories in the interests of individuals under the guise of  taking into 
account the   proposals of  the USAID.  Such a scheme of work negates the  role  of public control, 
because through the advisory collegial body controlled by the customer, separate design 
decisions are easily introduced into the projects of urban planning documentation   that they want 
to hide from the public. 

2. Detailed requirements for the validity of  proposals based on the  results of consideration at the 
USAID, as well as the procedure for  their approval with the customer and subsequent 
consideration  in the Urban Planning Documentation are  not regulated  by law  . The model 
provision on USAID establishes only the  procedure for drawing up   protocol  based on the results 
of consideration of the issue. In addition, Article 20 of the Law of Ukraine "On Regulation of Urban 
Development" stipulates that the results  of the USAID consideration of  these projects are purely 
advisory in nature and cannot be required during the approval and approval of the construction project.  
This creates risks for additional abuses and leads to the  fact that any conclusion of the USAID 
can be ignored when finalizing the draft Urban Planning Documentation. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЗК 
 

 

The Cabinet of Ministers of Ukraine  / Verkhovna Rada  of Ukraine:  

 develop and adopt a draft Law that will establish that the submission of draft urban 
planning documentation for public discussions should take place after consideration 
and  amendments to the  project based on the results of consideration at the USAID 
and obtaining approval without comments from state bodies that, in accordance with 
the law, have the authority to consider draft documentation.    

 

To the Ministry for Communities and Territories 
Development of Ukraine / Cabinet of Ministers of Ukraine: 

 to develop and approve amendments to the Model Regulation on Architectural and 
Urban Planning Councils, which will determine: 

1. a detailed procedure and requirements for consideration of the draft 
Urban Planning Documentation of the  USAID,  submission of  
proposals, their approval and consideration in the project with the appropriate 
execution of the results of the  procedure with the inclusion of relevant 
documents in the project of urban planning documentation; 

2. the obligation to publish the conclusions of the USAID, as well as the 
publicity of their meetings with the  provision of  video broadcasting and 
preservation of  the archive of meeting  materials; 

3. protocols based on the  results of  consideration of projects by the 
Architectural and Urban Planning Councils, as well as changes that are 
taken into account or reasonably rejected, must be published in the 
Unified State Electronic System in the field of construction; 

4. the composition of the council, which should include at least 50% of 
specialists in the field of urban planning and architecture, who cannot 
be employees of the authority, and the rest should consist of experts, 
scientists, practitioners in the  fields of ecology, environmental 
protection and cultural heritage protection. The composition of the 
council is elected by rating online voting on the official websites of local 
governments. In addition, to establish that the chairman of the council 
must be elected by a majority of the members,  and not appointed by 
the decision of the official. 
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CORRUPTION RISK No. 4 
 

FALSIFICATION OF EXPERT EVALUATION OF URBAN 
PLANNING DOCUMENTATION PROJECTS 

Значна кількість корупційних ризиків при розробці Містобудівної 
документації зумовлена маніпуляціями із застосуванням державних 
будівельних норм, санітарних норм та правил. Щоб офіційно встановити 
подібні порушення вимог нормативних актів технічного характеру, необхідно 
провести відповідну експертизу. Для забезпечення фаховості її мають 
здійснювати експерти, які володіють спеціальними знаннями. Проте чинна 
процедура проведення експертизи проєктів Містобудівної документації не 
здатна забезпечити належний рівень захисту від можливих зловживань з 
боку замовника та розробника документації. 

 Відповідно до частини дванадцятої статті 17 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» експертизі Містобудівної 
документації на місцевому рівні підлягають виключно Генеральні 
плани міст (з 24.07.2021 Законом № 711-IX встановлена експертиза 
також нових Комплексних планів). Натомість Зонінги та Детальні 
плани територій, при розробці та затвердженні яких здебільшого 
реалізуються корупційні ризики, не потребують проходження 
експертизи. 

 Відповідно до Порядку проведення експертизи містобудівної 
документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 травня 2011 року № 548 (далі – Порядок проведення 
експертизи), експертну організацію обирає замовник містобудівної 
документації. Такий підхід до вибору експертної організації створює 
передумови для попереднього відбору замовником організації, що 
погодиться протиправно надати позитивний висновок щодо 
Містобудівної документації, яка розроблена з порушеннями. 

 Порядок проведення експертизи містить лише загальні положення 
і не деталізує навіть вимог до форми та змісту письмового звіту, 
що надається за результатами її проведення. Відсутність чітких 
критеріїв до проведення експертизи і оформлення її результатів 
унеможливлює доведення порушень експерта та підвищує 
ймовірність ризику вчинення ним порушення за неправомірну 
винагороду. 
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RECOMMENDATIONS NAPC 
 

 

The Cabinet of Ministers of Ukraine  / Verkhovna Rada  of Ukraine:  

 amend the Law of Ukraine "On Regulation of Urban Planning 
Documentation", providing for the mandatory examination for all types of 
urban planning documentation at the local level, introducing the principle 
of comprehensive urban planning expertise; 

 
 

To the Ministry for Communities and Territories Development of 
Ukraine / Cabinet of Ministers of Ukraine: 

 develop and approve an updated Procedure for conducting the 
examination, which should provide for: 

1. random selection of an expert organization for examination using the Unified 
State Electronic System in the field of construction; 

2. detailing the procedure for  conducting and  processing the results of the 
examination of  urban planning documentation. The results  of the examination 
should be drawn up in the  form of a  list of  specific requirements  for documentation 
and the expert's assessment of compliance / non-compliance with these 
requirements;   

3. regulatory regulation of the cost of examination and the procedure for payment 
by the customer of urban planning documentation, which does not provide for 
direct contact with the expert organization, as well as mandatory public disclosure 
of the examination conclusions; 

• anonymity of the organization and the expert conducting the 
examination, and the impossibility of contacts between the expert, 
customer and developer of urban planning documentation. 

 

 
 

CORRUPTION RISKS В SYSTEM CONTROL 

BEHIND DEVELOPMENT І APPROVAL URBAN PLANNING 
DOCUMENTATION 



 

 

CORRUPTION RISK No. 5 

DISTORTION OF THE PROCEDURE FOR 
CONDUCTING  PUBLIC  DISCUSSIONS IN ORDER 
TO AVOID TAKING INTO ACCOUNT THE PUBLIC 

INTEREST 

Громадський контроль за розробленням Містобудівної документації на 
місцевому рівні здійснюється шляхом проведення громадського обговорення 
для врахування громадських інтересів. Згідно з вимогами статті 21 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності» громадському обговоренню 
підлягають всі розроблені проєкти Містобудівної документації на місцевому 
рівні. Затвердження Містобудівної документації без проведення громадського 
обговорення проєктів такої документації забороняється. 

Громадське обговорення здійснюється з урахуванням вимог Закону України 
«Про стратегічну екологічну оцінку» та згідно з процедурою, регламентованою 
Порядком проведення громадських слухань щодо врахування громадських 
інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому 
рівні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 
року № 555 (далі – Порядок проведення громадських слухань при розробці 
Містобудівної документації). Проте обидва акти містять значну кількість 
невизначеностей та колізій, що дає змогу органам місцевого самоврядування 
ігнорувати подані під час проведення громадського обговорення пропозиції, 
вносити зміни в інтересах окремих суб’єктів господарювання та змінювати 
проєкти Містобудівної документації вже після проведення громадських 
обговорень. 

 Існує правова невизначеність поняття «громадськість», що 
унеможливлює однозначне визначення кола осіб, пропозиції яких 
мають прийматися до розгляду. У Порядку проведення громадських 
слухань при розробці Містобудівної документації термін 
«громадськість» використовується у розумінні Закону України 
«Про стратегічну екологічну оцінку». Проте цей Закон обмежує 
коло громадськості до тих осіб, що зареєстровані на території, якої 
стосується Містобудівна документація («на яку поширюється дія 
документа стратегічного планування»). 

Звуження переліку громадськості виключно до тих суб’єктів, які зареєстровані 
на території, на яку поширюється дія документа планування, дає змогу 
замовнику Містобудівної документації проводити громадські обговорення без 
громадськості завдяки вибору території, на яку розробляється Детальний план 
території. До прикладу, у разі розробки ДПТ на незабудовані частини території 
населеного пункту фактично не існує громадськості, яка має право подавати 
пропозиції. Якщо розробляється ДПТ промислової зони, то «громадськість» 
– це виключно власники підприємств, що зацікавлені змінити функціональне 
призначення території для збільшення власного прибутку з її використання. 

 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» одночасно 
передбачає, що замовники Містобудівної документації зобов’язані 
забезпечити, серед іншого: 

• реєстрацію, розгляд та врахування пропозицій громадськості до 
проєктів Містобудівної документації на місцевому рівні; 

• узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками 
Містобудівної документації через узгоджувальну комісію. 
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При цьому для розгляду спірних питань, що виникають у процесі 
громадського обговорення, може утворюватися погоджувальна комісія, але 
її створення не є обов’язковим. Також немає будь-яких вимог до 
обов’язкового обґрунтування пропозицій громадськості, процедури і 
критеріїв прийняття рішення про врахування чи відмову у врахуванні 
пропозицій, прийняття рішення у разі подання суперечливих пропозицій 
громадськості, обов’язкового обґрунтування рішення про відмову у їх 
врахуванні тощо. 

Крім того, законодавство не передбачає оперативного оприлюднення 
поданих громадськістю пропозицій, що створює додаткові механізми для 
зловживань. До прикладу, задля спотворення результатів громадських 
обговорень на розгляд громадськості можуть виносити якісну Містобудівну 
документацію із дотриманням всіх вимог нормативів, що не викликає 
зауважень. Але під час слухань зацікавлені особи можуть подати відповідні 
пропозиції, що без заперечень враховують розробники Містобудівної 
документації і змінюють ситуацію на користь забудовника, порушуючи 
вимоги законодавства. Про існування та врахування таких пропозицій 
громадськості стає відомо вже після завершення процедури обговорень і 
оприлюднення їх результатів. 

Ця правова невизначеність створює широкі можливості для зловживань 
з боку замовника в інтересах окремих осіб, зокрема шляхом врахування 
пропозицій, що суперечать вимогам законодавства та будівельним нормам, 
або відмови у врахуванні обґрунтованих зауважень щодо наявних у проєкті 
ДПТ порушень. 

 Встановлений законом порядок створення погоджувальної комісії 
робить в більшості випадків її створення неможливим. Відповідно до 
статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 
до складу погоджувальної комісії входять уповноважені представники 
громадськості, які обираються під час громадських слухань. Кількість 
представників громадськості має становити не менше як 50 і не 
більше як 70% загальної чисельності комісії. Таким чином, створення 
комісії можливе виключно у разі, якщо спірні питання з’явилися на 
початкових стадіях громадських обговорень і саме рішення про 
утворення комісії було прийняте ще до проведення громадських 
слухань або ж на громадських слуханнях заздалегідь мають 
обиратися потенційні уповноважені представники громадськості для 
включення до складу погоджувальної комісії у разі її створення. 

 Відповідно до положень статті 21 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» у разі неможливості погоджувальною 
комісією врегулювати спірні питання між сторонами остаточне 
рішення приймає замовник Містобудівної документації. Враховуючи 
те, що для правомочності засідань комісії необхідна присутність 2/3 
її складу (із яких не менше від половини становить громадськість), 
не врегульовано час і порядок призначення засідань (представники 
громадськості часто позбавлені можливості у свій робочий 
час відвідувати засідання комісій), то замовник Містобудівної 
документації має необмежені можливості легко створити умови, 
коли комісія виявляється неспроможною протягом максимально 
встановлених для її роботи двох тижнів врегулювати спірні питання, 
що дає змогу замовнику одноосібно прийняти бажане рішення. 
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КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ 

ЗА РОЗРОБКОЮ І ЗАТВЕРДЖЕННЯМ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 



 
 
 
 

 

 Законодавство не передбачає скасування результатів громадських 
обговорень та не зобов’язує замовника проводити нові обговорення 
у тому випадку, якщо під час їх проведення будуть виявлені 
порушення. Тож у непоодиноких випадках після проведення 
громадських обговорень проєкт Містобудівної документації значно 
відрізняється від поданого первинного проєкту та доповнюється 
розділами, що не виносились на громадські обговорення й містять 
порушення будівельних норм, стандартів та правил, проте потрібні 
забудовнику для максимізації своїх прибутків від будівництва. Тож 
для реалізації корупційної схеми на громадські обговорення 
виносяться проєкти Детальних планів територій без розділів, якими 
визначаються містобудівні умови та обмеження забудови 
земельних ділянок, а потім зазначений розділ без жодного контролю 
та перевірок розробник додає до складу ДПТ як врахування 
пропозицій громадськості. 

 Законодавство не містить жодних заборон на внесення змін у проєкт 
Містобудівної документації після завершення процедури 
громадських обговорень і не встановлює обов’язку проведення нових 
громадських обговорень, якщо в силу певних обставин проєкт 
документації було змінено. Так, проєкт Детального плану 
територій може бути суттєво змінений після проведення громадських 
слухань за зверненнями інвестора розробки чи інших зацікавлених 
суб’єктів господарювання, після чого новий проєкт, який не проходив 
процедури громадських обговорень, може бути затверджений з 
використанням матеріалів обговорення попереднього проєкту 
Детального плану територій. 
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RECOMMENDATIONS NAPC 
 

To the Ministry for Communities and Territories Development of 
Ukraine / Cabinet of Ministers of Ukraine: 

 to amend  the  Procedure for holding public hearings in the 
development of urban planning documentation, which: 

1. eliminate the artificial restriction of the concept of "public". Instead, 
establish a clear and unambiguous list of persons who have the right 
to submit proposals to the  draft Urban Planning Documentation 
during public discussions. The list should include all persons who are 
influenced or may be affected by the approval of urban planning 
documentation; 

2. to establish requirements for the content and validity of public 
proposals, procedures for rejecting proposals that do not meet the 
requirements of the law, the procedure for coordinating public 
proposals  that contradict each other, requirements for reasoning for 
refusing to  reject proposals submitted by the public. To provide for 
the mandatory publication of the submitted proposals to the  public 
during  the day after their receipt and registration; 

3. to establish that if during public discussions or hearings the facts 
(reasoned comments are submitted) of non-compliance of the draft 
Urban Planning Documentation with the requirements of the 
legislation, building codes and rules, the correction of which will lead 
to a change in design decisions, or the draft Urban Planning 
Documentation is incomplete, then public discussions are canceled, 
the draft Urban Planning Documentation is returned for revision, after 
which new public public documentation is appointed  discussion of 
the revised project; 

4. prohibit amendments to the draft Urban Planning Documentation after 
adjustment based on the results of public discussions, except in 
cases of taking into account the comments of the project expertise, 
identifying violations of legislation, state norms and rules, taking into 
account the requirements of city, town or village councils that may be 
put forward during the consideration of the draft Urban Planning 
Documentation and before its approval; 

5. establish a requirement that will provide that if, as a result of such 
changes, there is a change in the design decisions and/or 
composition of the draft Urban Planning Documentation, the adjusted 
draft is subject to repeated passage of the public discussion 
procedure and its approval without re-holding public hearings is 
prohibited; 
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CORRUPTION RISKS В SYSTEM CONTROL 

BEHIND DEVELOPMENT І APPROVAL URBAN PLANNING 
DOCUMENTATION 



 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЗК 
 

 

• запровадити заборону затверджувати Містобудівну 
документацію у разі порушення процедури громадських 
обговорень, у тому числі порушення строків оприлюднення 
інформації щодо пропозицій громадськості, та протоколи 
Погоджувальної комісії щодо вирішення спірних питань, 
врахування чи відхилення таких пропозицій при затвердженні 
Містобудівної документації; 

• запровадити електронні громадські слухання як додаткову форму 
участі громадськості у процесі розробки Містобудівної 
документації; 

• встановити обов’язковість створення погоджувальної комісії у 
разі наявності спірних питань за результатами проведення 
громадських слухань, врегулювати порядок її роботи для 
виправлення встановлених недоліків; 

• затвердити новий принцип формування погоджувальної комісії, 
за яким голова комісії має обиратися за результатами 
голосування членів комісії, а не призначатися з посадових осіб 
замовником Містобудівної документації; 

• виокремити проведення громадських слухань як окремий етап 
розгляду проєкту, який має проводитися після завершення 
громадських обговорень (а не як їх частина), для забезпечення 
повноти та всебічності розгляду пропозицій та уникнення 
суперечностей. 
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HISTORY 1: 

APPROVAL OF A DETAILED TERRITORY  PLAN IN 
THE OBOLONSKY DISTRICT OF KYIV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Згідно з ДПТ на ділянці площею 25 га недалеко від вулиці Юрія Кондратюка, 
всупереч чинному Генеральному плану Києва, з’явиться кілька десятків 
житлових будинків заввишки 21 –26 поверхів – це фактично новий 
мікрорайон столиці, «місто в місті». 

Забудовник здійснюватиме будівництво комплексу на землях, переданих у 
постійне користування Державному підприємству «Науково-дослідний, 
виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» згідно з умовами інвестиційного 
договору. Наразі Національна поліція України здійснює досудове розслідування 
у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, під час укладення цих договорів 
. Відповідно до матеріалів розслідування посадові особи цього державного 
підприємства підписали спочатку інвестиційні договори, після чого відмовилися 
від постійного користування землею та в подальшому уклали додаткові угоди 
до договорів, відмовившись від отримання житла та нежитлових приміщень 
в об’єктах будівництва, на отримання відповідних сум грошових коштів на 
адресу підприємства в розмірі 4-5% від вартості земельних ділянок на момент 
передачі їх під забудову. Такий обмін визнано неспіврозмірним, враховуючи 
співвідношення вартості вказаних земельних ділянок та оцінки об’єктів станом 
на момент укладення інвестиційних договорів7. 

 
7  https://reyestr.court.gov.ua/Review/90433940 
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Питання ухвалення ДПТ Мінського масиву було предметом уваги 
громадськості та ЗМІ; декілька разів виносилось на сесію Київради, але не 
було прийнято. 

У квітні на вебсайті Київської міської ради було зареєстровано електронну 
петицію8 проти затвердження цього ДПТ. 

Мешканці Оболонського району подавали свої зауваження до проєкту, 
обґрунтовані створенням недостатньої кількості об’єктів соціальної 
інфраструктури, що призведе до низки проблем, які погіршать якість життя 
громади не тільки в межах Мінського масиву, а й Оболонського району 
в цілому, оскільки за відсутності належної транспортної інфраструктури 
значно збільшиться навантаження на дороги загального користування і 
громадський транспорт. 

Прийняття цього ДПТ з порушенням чинного законодавства, який 
суперечить вимогам містобудівної діяльності, будівельним нормам, 
державним стандартам і правилам, а також волевиявленню громади 
Оболоні м. Києва, викликає обурення у мешканців Оболонського району. 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» ДПТ лише уточнює положення Генплану, але не змінює його 
та не може суперечити йому. Разом з тим зміна функціонального 
призначення певної території має відбуватися шляхом внесення змін до 
Генплану на засіданні Київради. 

Якщо мова йдеться про ДПТ, який орієнтований на перспективні проєктні 
рішення Генплану Києва, який наразі розробляється, і не узгоджується 
з положеннями чинного Генплану, затвердження такого ДПТ можливе лише 
з набуттям чинності нового Генплану. 

Врешті-решт, Київська міська рада ухвалила ДПТ на засіданні сесії 
10.06.2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8  https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=10570 
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HISTORY 2: 

APPROVAL OF A DETAILED PLAN  OF THE TERRITORY OF THE 
RIGHT BANK OF THE  BASIVKUT RESERVOIR IN THE CITY OF  
RIVNE 

 

Рішенням  Рівненської  міської  ради 
від 27.02.2020 № 7262 затверджено 
містобудівну документацію – «Детальний 
план території правого берега Басівкутського 
водосховища (озера) орієнтовною площею 
80 га у комплексі із внесенням змін до 
діючого детального плану території на вулиці 
В’ячеслава Чорновола в м. Рівне»9. 

 
За інформацією зі ЗМІ, ця ініціатива була 
обґрунтована необхідністю захисту берега 
від хаотичної незаконної забудови, адже 
кілька років тому у рекреаційній зоні поруч 
із водосховищем Басів Кут почали 
будувати багатоповерхівки. Водночас вже 
на момент прийняття рішення частина 
депутатів стверджували, що ДПТ може стати 
узаконенням того, що вже забудовано, і 
дозволити нову забудову10. 

 

Так, у 2017 році співробітники Служби 
безпеки України спільно з Генпрокуратурою 
викрили на хабарі депутата Рівненської 
міської ради. Правоохоронці встановили, що 
депутат вимагав п’ять тисяч доларів США від 
одного з місцевих приватних підприємців. За 
цю суму він обіцяв не створювати штучних 
перешкод будівельній діяльності підприємця 
шляхом підготовки депутатських запитів та 
ініціювання перевірок контролюючих 
органів11. 

 

Згідно з рішенням Рівненської міської ради 
від 18.10.2018, яким надавався дозвіл на 
розроблення ДПТ поруч з Басовим Кутом12, 
ДПТ мав розроблятися «з метою уточнень 
положень генерального плану міста». 
Водночас за запропонованим ДПТ частина 
рекреаційної зони мала перетворитися на 
житлову. 

 

 
9  https://rivnerada.gov.ua/public-services/decisions/senate 
10 https://4vlada.com/dorogi-bagatopoverhivky-na-berezi- 

vodoshovyshcha-10-faktiv-pro-plan-zabudovy-basiv-kuta 
11 https://sbu.gov.ua/ua/news/365/category/21/view/3843#. 

ajxNj9dX.dpbs 
12  https://issuu.com/4vlada.com/docs/ 5129 

 18-10-2018 
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Для оскарження цього ДПТ прокуратура і депутати ради звернулися 
до суду. Позиція позивачів була обґрунтована, серед іншого, такими 
аргументами13: 

 ДПТ затвердили з порушенням законодавства про корупцію (один 
з депутатів мав конфлікт інтересів і не повідомив про це – 
фінансував розробку плану і водночас голосував за його 
затвердження); 

 генплан і зонінг в цій території міста не передбачають зон 
житлової багатоквартирної забудови, що порушує вимоги Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», оскільки ДПТ 
може лише уточнювати положення генплану та зонінгу, але не 
змінювати чи встановлювати інші або ж нові положення, яких немає 
в генплані чи зонінгу; 

 ДПТ не описує системи водовідведення з території, яку планували 
забудувати; 

 ДПТ передбачає розміщення споруд у прибережно-захисній смузі, 
дуже близько від озера, що є порушенням вимог Водного кодексу 
України. 

 
Під час розгляду справи у суді позивачі також наголошували на порушенні 
прав окремих власників будівель та ділянок на цій території, порушенні 
порядку приймання цього ДПТ і порядку проведення громадських слухань14. 

 

Рішенням від 18.06.2021 Рівненський окружний адміністративний суд 
визнав рішення ради про затвердження ДПТ протиправним. Поки тривало 
судове провадження, 10.06.2021 на сесії ради15 депутати ухвалили 
оновлений план зонування міста16, який обмежує висотність майбутньої 
забудови, а також відсоток забудови ділянок у різних зонах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13  https://www.facebook.com/m.bliashyn/posts/10158310514417218 
14 https://4vlada.com/chomu-skasuvannia-rishennia-rivnerady-yake-dozvolylo-bagatopoverhivky-na-basiv-kuti- 

nichogo-ne-zminyt 
15  https://www.youtube.com/watch?v=l6NZxlLtG6o&t=3127s 
16  https://arhrv.gov.ua/news/onovlenna-utocnenna-planu-zonuvanna-teritorii 
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У 2006 році Київська міська рада своїм рішенням17 надала Головному управлінню Міністерства 
внутрішніх справ України в місті Києві в оренду на 5 років земельну ділянку площею 0,68 га для 
будівництва адмінбудинку із торговельно-офісними приміщеннями на вулиці Крайній, 1. 

Рішення суперечило положенням Генерального плану Києва, адже ділянку перевели до земель 
житлової та громадської забудови, хоча це заборонено на комунально-складських територіях. 

За 3 тижні до завершення оренди, наприкінці 2011-го року, Управління містобудування та 
архітектури КМДА, всупереч положенням Генплану Києва, видало ГУ МВС містобудівні умови і 
обмеження (МУО) для будівництва житлового комплексу з об’єктами соціальної інфраструктури. 
Через 2 роки цю земельну ділянку було зареєстровано із цільовим призначенням «для 
розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС», що перевело її у землі оборони, які 
можуть знаходитись виключно у державній власності. 

Але незважаючи на це, у листопаді 2016-го року Київська міська рада поновила договір оренди 
ГУ МВС, що було обґрунтовано необхідністю виконання інвестиційного проєкту десятирічної 
давнини, укладеного з приватною компанією. Після поновлення цього договору Міністерство 
внутрішніх справ уклало договір про спільне будівництво з іншим підприємством, яке входить до 
складу корпорації Укрбуд. Згодом Державна архітектурно-будівельна інспекція видала дозвіл на 
будівництво, і на ділянці було розпочато будівництво житлового комплексу. У жовтні 2018-го року 
Київська міська рада ухвалила рішення «Про затвердження детального плану території 
промрайону «Троєщина» на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва»18. Детальний план 
території передбачав будівництво комплексу і був затверджений Київською міською радою, 
попри зауваження про неприпустимість будівництва житлових будинків у промисловій зоні за 
Генеральним планом та у наявних санітарно-захисних зонах. У результаті всі порушення при видачі 
дозвільної документації були легалізовані шляхом затвердження містобудівної документації. Нині 
об’єкт знаходиться на завершальній стадії будівництва. 

 

17  http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/BC1996B7BF0F2E86C22573C000531A7D?OpenDocument 
18  http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/27D197F6DE13A897C225834A006DF66D?OpenDocument 
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